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Een 5-daagse waarin we ons onderdompelen in de dromen van de ziel, haar verhalen delen, 

belichamen en tot ons laten spreken via dans, klank, beweging, mythologie en symboliek. We openen 

een oud pad van cirkels en spiralen om dieper te landen in zijn. Lana Nasser en Reino van der Velde 

nemen je mee op een innerlijke reis waarin je dromen laat dansen en de danser bevrijd. 

De retraite staat open voor vrouwen van alle leeftijden, met en zonder danservaring ... alleen een 

lichaam en de bereidheid om het te bewegen, en een verlangen om je te verbinden met je sensualiteit 

en innerlijke vrouwenkracht. 

Lana Nasser is dromenonderzoeker met een achtergrond in psychologie en bewustzijnsstudies, danseres, 

ritualist, verhalenverteller, schrijfster en theaterdier. Zij maakt gebruik van dans uit het Midden-Oosten, 

ademhalings- en klankoefeningen, visualisatie, archetypen, symboliek en droomwerk naar 

zelfbewustzijn, lichaamsintelligentie en het vinden van je natuurlijke inherente vermogen om te 

bewegen. Het ontdekken van de vreugde van beweging om…  in balans te komen.  

Meer over Lana: www.lananasser.com  

Reino van der Velde is zijnsgericht coach, danseres, healer en hoeder van Nunqui Soulcoaching. Zij maakt 

gebruik van ritueel, dans, klank, meditatie en lichaamswerk om te ontspannen en de rivier tussen hart en 

http://www.lananasser.com/


baarmoeder vrij te laten stromen. Ze inspireert tot belichaamde aanwezigheid en nodigt uit je natuur te 

leven. 

Meer over Reino: www.nunqui.com  

 

Wanneer 

Maandag 20 – vrijdag 24 juli 2020 

 

Hof van Axen, werkplaats voor de ziel 

Hof van Axen ligt in een bosrijke omgeving en heeft prachtige tuinen, vuurplaatsen en een zandmeer. 

Een fijne plek om tot jezelf te komen. 

Accommodatie is gebaseerd op 2 personen per kamer en is aangepast op de huidige omstandigheden. 

Schapenwollen dekbedden en kussens zijn beschikbaar. Je kunt een linnenset huren voor € 10, - of eigen 

beddengoed meenemen. Alle vegetarische biologische maaltijden zijn inbegrepen en dat geldt ook voor 

snacks zoals fruit, cake, koffie en thee. 

Adres Hof van Axen: Bosweg 4, 9439TL Witteveen Midden-Drenthe 

 

Aanmelden 

Je meld je aan door een e-mail te sturen naar Reino van der Velde, reino@nunqui.com. 

 

Tarief ticket 

€688,- is het totale bedrag voor deelname en accommodatie 

 

Financiële verdeling: 

 

€ 333, - Eten & verblijf Hof van Axen, inclusief 9% btw + toeristenbelasting  

€ 355, - Droomdanser van de Ziel, inclusief 21% btw 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nunqui.com/
mailto:reino@nunqui.com


Programma 

 

Aankomst maandag 20 juli  

17:00 - 19:30  Openingscirkel, Lana en Reino 

19:30     Diner  

 

Dinsdag 21 juli  

9:00 - 10:00  Ontbijt  

10:30 - 13:00  Reino, Waking the body :: Aarde 

13:00 - 14:00  Lunch  

16:30 - 19:00  Lana, Droomdanser I 

19:00   Diner 

 

Woensdag 22 juli  

9:00 -  10:00  Ontbijt  

10:30 - 13:00   Reino, Waking the body :: Vuur 

13:00 - 14:00   Lunch  

16:30 - 19:00   Lana, Droomdanser II 

19:00    Diner 

 

Donderdag 23 juli  

9:00 - 10:00   Ontbijt  

10:30 - 13:00   Reino, Waking the body :: Lucht 

13:00 - 14:00   Lunch  

16:30 - 19:00   Lana, Droomdanser III 

19:00     Diner  

20:30 - 22:00   Lana, Weaving our stories into sacred text.  

 

Vrijdag 24 juli  

9:00 - 10:00   Ontbijt  

10:30 - 13:00  Reino, Waking the body :: Water 

13:00 - 14:00   Lunch  

14:30 - 16:30   Sluitingsrituelen – Lana & Reino  


