
Locatie: Hof van Axen, Witteveen
Data: maandag 20 - vrijdag 24 juli 2020

In deze vijfdaagse dansonderdompeling met Miriam Peretz verenigen we ons hart in dans, lied, ritme en diepe intentie. 
We nodigen heling uit in ons lichaam en in het universum. Via traditionele en interpretatieve heilige cirkeldansen verkennen 
we de circulaire en cyclische aard van het leven. De aangeboden danssequenties zijn geïnspireerd door de bewegingen van 
cirkels, spiralen en cycli die we in het fysieke, energetische en universele lichaam vinden. Tijdens deze danstransmissie 
wordt ook diepe inspiratie getrokken uit oude bronnen zoals: de traditionele dansen van Centraal-Azië, Bektashi Sema en 
devotionele wervelende oefeningen.

Dance Art Sanctuary weeft groepsritueel met meeslepende dansoefeningen en hartgerichte spirituele leringen. We richten 
ons op het belichamen van gebeden en intenties door middel van beweging om dans als een helende kunst te leren kennen. 

Dance Art Sanctuary 
met Miriam Peretz

In the Sacred Circle of Dance



Miriam Peretz
Haar bewegingskwaliteit en esthetiek omvatten ook haar jarenlange training in vechtsporten, hedendaagse dans, Flamenco 
en vele andere vormen van werelddans. Miriam’s werk weeft consequent dans met belichaamde spiritualiteit en toewijding, 
voortbouwend op haar persoonlijke beoefening als derwisj en haar achtergrond als kind van mystici. Beschouwd als een 
wekelijks ritueel door haar studenten, bieden haar danslessen een geïntegreerde ervaring en reis door het landschap van 
het lichaam, hart, geest en ziel.

Elke sessie biedt een thema gebaseerd op een zielskarakteristiek en is de inspiratie voor zowel een improvisatie-element als 
een choreografische reeks.

Alles is erop gericht om ons op alle lagen van ons wezen te openen voor een devotionele, diep geïnspireerde manier van 
dansen. De zielseigenschappen die we samen gedurende deze vijf  dagen onderzoeken, zijn: nederigheid, medeleven, geduld, 
discipline, dankbaarheid, vrijgevigheid en gelijkmoedigheid.

Miriam Peretz is een internationaal
gevierde danseres gewijd aan het
creëren van transformationele
ervaringen voor haar studenten en 
publiek wereldwijd. 
In de afgelopen twintig jaar heeft 
haar kenmerkende dansstijl zich 
verspreid over continenten via haar 
internationale danscollectief Nava 
en door de intensieve trainingen die 
ze wereldwijd aanbiedt. 
Miriam’s unieke stijl is sterk gebaseerd 
op Centraal-Aziatische dans, toegewijde 
wervelende oefeningen en heilige 
dansrituelen uit de hele wereld.



Miriam’s liefde voor dans heeft haar geleid op een levenslange reis op zoek naar manieren om de kunst te gebruiken als een 
brug tussen mensen met verschillende achtergronden en spirituele tradities. Ze ziet dans als een uniek krachtig middel om 
diepe emotie en spiritueel verlangen uit te drukken, en daarom de perfecte belichaming van gebed.

Het is de eerste keer dat Miriam Peretz haar werk in Nederland deelt, in een co-creatie met Reino van der Velde van Nunqui 
Soulcoaching. Een Dance Art Sanctuary, is een overdracht in sacred dance van haar naar ons. We zullen ook worden vereerd 
met een speciale gastworkshop door auteur, verteller en uitvoerend kunstenaar Lana Nasser.  

“Dead Sea”  fo togr aa f  K r i s to f  Pe r syn

Gastworkshop: LANA NASSER



Hof van Axen
Naast de danssessies is er tijd om te rusten 
en te genieten van de prachtige grote tuin 
met verschillende zitjes, vuurplaatsen en 
een meer om te zwemmen. Hof  van Axen is 
een klein paradijs in het bosrijke gebied van 
Witteveen, Drenthe. Hof  van Axen biedt een 
ondersteunde ruimte voor zielvolle ontmoetin-
gen. Heerlijke voedzame en biologische maal-
tijden van eigen tuin worden met liefde voor 
ons bereid. En er wordt rekening gehouden 
met dieetwensen. Hoeders van deze prachtige 
plek zijn Sonja en Jan Groenewegen.

Meer over
Miriam Peretz is een internationaal gevierde danser gewijd aan   >> 
het creëren transformationele ervaringen voor haar 
studenten en een wereldwijd publiek. 
www.miriamdance.com

Lana Nasser is schrijfster, podium &   >> 
stemkunstenares, whirler en danser. 
Een dromenonderzoeker met achter- 
grond in Psychologie en Consciousness 
studies. Zij is geboren en getogen in  
Jordanië, heeft gestudeerd in de VS en  
woont nu in Limburg. Een eco-feminist en  
beginnende imker-ess.   
www.lananasser.com 

Reino van der Velde is bewaarder van Nunqui Soulcoaching,    >>
geliefde van Moeder Aarde en van belichaamd en zielvol leven.    
www.nunqui.com 

https://www.miriamdance.com
http://www.lananasser.com
https://www.nunqui.com


* Neem

alsjeblieft een

frametrommel of een

instrument mee, want in

de middag/avond hebben

we spontane

muzieksessies!

Hof van Axen is een spiritueel centrum, met accommodatie voor   >>  
24 mensen, waar natuurgeneeswijze en -beleving hoog in het vaandel 
staan; het is een plek voor geaarde spiritualiteit, een werkplaats 
voor de ziel! Hoeders van de Hof  zijn Jan en Sonja.  
www.hofvanaxen.com 

Programma
Aankomst maandag 20 juli
17:00 - 19:30  Opening circle rituals - Embodying Devotion & Gratitude 
19:30     Diner
 
Dinsdag 21 juli
9:00 - 10:00  Ontbijt 
10:30 - 13:00  Moving with Humility & Grace 
13:00 - 14:00  Lunch 
16:30 - 19:00  Sacred Circle Dances 
19:00   Diner

Woensdag 22 juli
9:00 -  10:00  Ontbijt 
10:30 - 13:00   Finding the Compassionate Warrior Within 
13:00 - 14:00   Lunch 
16:30 - 19:00   Turning towards the Heart 
19:00    Diner

Donderdag 23 juli
9:00 - 10:00   Ontbijt 
10:30 - 13:00   The Art of  Gesture & Generosity 
13:00 - 14:00   Lunch 
16:30 - 19:00   Weaving our stories into Sacred Text with special guest teacher - Lana Nasser 
19:00     Diner 
20:30 - 22:00   Improvisations & Offerings session

Vrijdag 24 juli
9:00 - 10:00   Ontbijt 
10:30 - 13:00   Cultivating Patience & Discipline 
13:00 - 14:00   Lunch 
14:30 - 16:30   Closing circle rituals - Opening the gates of  Equanimity

https://www.hofvanaxen.com


Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zodat voldoende aandacht kan worden besteed aan ieders persoonlijke  
ontwikkeling. Er zijn daarom slechts 10 early-bird tickets beschikbaar. 

Early-Bird Ticket 
De vroegboekkorting is geldig zolang er early-bird tickets beschikbaar zijn of  tot de einddatum van de vroegboekkorting  
op 27 mei 2020, twee maanden voorafgaand aan het Dance Art Sanctuary. 
 
Accommodatie Hof van Axen 
Accommodatie is gebaseerd op 2 personen per kamer. 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. 

Inschrijven 
Je reserveert je plaats door een e-mail te sturen naar reino@nunqui.com en € 200, - via Paypal over te maken naar Miriam 
Peretz. Zodra je bijdrage is ontvangen, wordt de reservering omgezet in een definitieve registratie. 
Je aanbetaling van € 200, - kan niet worden gerestitueerd.
 

Vol tarief ticket 
€ 688, - is het totale bedrag voor
deelname en accommodatie 
 
Financiële verdeling: 
€ 333, -  Eten & verblijf  Hof  van Axen, 
inclusief  btw + toeristenbelasting
€ 355, -  Dance Art Sanctuary: 
In the Sacred Circle of  Dance

NB! Het resterende saldo van € 488, - bij voltarief of € 413, - bij een Early-bird tarief kan worden betaald 
vóór 1 juli 2020 t.a.v. NUNQUI soulcoaching beschrijving ‘Dance Art Sanctuary’. Na je registratie ontvang je 
alle hiertoe benodigde informatie van Reino van der Velde: nunqui.com, info@nunqui.com.

Early-bird ticket 
€ 613, - is het early bird tarief

€ 75, - korting

Financiële verdeling: 
€ 333, - Eten & verblijf  Hof  van Axen,

inclusief  btw + toeristenbelasting 
€ 280, - Dance Art Sanctuary:
In the Sacred Circle of  Dance

Meer informatie &
aanmelden

https://www.nunqui.com
https://www.facebook.com/Nunqui.soulcoaching

