Podrobni pregled vikend programa 2. festivala biodanze v Sloveniji

USTVARI svojo POT
petek:
17:00-18:00
18:30
20:00
20:30
Po doživljanju

registracija
večerja
predstavitev tima, vaditeljev in učiteljev ...
doživljanje z Mojco Tavčar
prigrizek

sobota:
07:30-09:30
10:00
12:30-13:30
16:00
19:00
21:00

zajtrk
doživljanje z Alenko Blazinšek
kosilo
doživljanje z Evandrom Oliveirom
večerja
doživljanje z Alenko Poljšak and Natašo Kern

nedelja:
07:30-09:30
10:00
12:30-13:30
15:00

zajtrk
doživljanje z Rodrigom Torom Sanchezom
kosilo
doživljanje s Klavdijo Lutman in zaključek festivala

Šest poglobljenih doživljanj / vivencij bodo pripravili:
Alenka Poljšak
vaditeljica biodanze od leta 2016, iz Slovenije, s specializacijami: biodanza z otroki in mladostniki, identiteta in
štirje elementi, biodanza v naravi in biodanza z arhetipi. Navdušena plesalka življenja in 5 ritmov ter zadnjih 8 let
tudi biodanze.

Alenka Blazinšek
profesorica defektologije na osnovni šoli, vaditeljica biodanze od leta 2015, iz Slovenije, s specializacijo identiteta
in štirje elementi. Ljubi življenje v vseh svojih lepih oblikah in uživa kot ženska, žena, mati, prijateljica ... in živi
prisotna v trenutkih življenja.

Klavdija Lutman
vaditeljica biodanze od leta 2015, iz Slovenije, s specializacijami: biodanza z otroki in mladostniki, identiteta in
štirje elementi, biodanza z arhetipi. V zgodnjem izobraževanju se je učila o tekstilni tehnologiji, odkrila možnosti
ustvarjanja z usnjem in se izobraževala v Šoli čustvene inteligence in Družini notranje svetlobe. Šest let je vodila
Društvo za ustvarjalno izražanje z imenom "Otroci Lune in Sonca". Glasba in gibanje sta jo pripeljali do biodanze,
kjer sedaj vodi tedenske skupine od leta 2015 in z veseljem deli znanje in navdušenje nad življenjem med ljudmi.

Mag. Mojca Tavčar
vaditeljica biodanze od leta 2017, iz Slovenije, s specilaizacijo: biodanza z otroki in mladostniki. Leta 2016 je
postala magistrica psihologije, klinična smer. Tema njenega raziskovanja in magistrske naloge je bila ples kot
terapevtsko sredstvo. Kvalitativna študija o učinkovanju in delovanju biodanze, ki je bila izvedena v nalogi,
pomeni v slovenskem prostoru bogat doprinos k raziskovanju gibalno plesnih tehnik.

Nataša Kern
učiteljica didaktike pri biodanzi od leta 2006, iz Slovenije. Izobraževanje za učitelja biodanze je zaključila na šoli
biodanze v Milanu v Italiji - tudi mnogokrat s kreatorjem sistema Rolandom Torom Aranedom. Od leta 2003
naprej je posvetila svoje življenje razširjanju biodanze in učinkov sistema v Sloveniji. Vodi tedenske skupine in
različne tematske delavnice tudi na Hrvaškem, v Avstriji, Italiji in usklajuje Šolo biodanze SRT v Sloveniji. Njene
specializacije so: biodanza z otroki in mladostniki, biodanza z glino, identiteta in štirje elementi ter biodanza v
naravi.

Prof. Dr. Evandro Oliveira
portugalec, ki živi v Nemčiji. Izvaja biodanzo predvsem v organizacijah in na področju medkulturne komunikacije.
Razvija tudi teoretični model za delo z moškimi v biodanzi (med drugim zasnovan na Giddensu, Jungu, Ericksonz,
Rolandu Toru Aranedi ...). Mednarodni vaditelj biodanze, ki vodi delavnice v Nemčiji, Avstriji, Izraelu in
Nizozemskem.

Rodrigo Toro Sanchez
čilenec, živi v Španiji in sin Rolanda Tora Aranede, kreatorja sistema biodanza. Je učitelj didaktike pri biodanzi in
se je izučil direktno pri samam snovalcu sistema. Skupaj s Claudete Sant'Anno predseduje mednarodni
organizaciji »BIODANZA ROLANDO TORO«, ki ureja in potrjuje šole in strokovnjake, ki izvajajo "Original
biodanzo", kot jo je ustvaril Rolando Toro Araneda. Je direktor šole Biodanza original SRT iz Madrida in poučuje v
šolah širom sveta ter vodi redne skupine v Madridu. Leta 2012 je izdal knjigo »Rolando Toro - Origins of
biodanza«, kjer je po biografiji Rolanda Tora razložil, kakšni so temelji, ki so povzročili to disciplino, katere praksa
se je razširila po vsem svetu.

CENA za 3 dnevni festival biodanze s 7 učitelji/vaditelji v Slovenije je 125€.
PRIJAVA in informacije glede nastanitve, prehrane:
Izpolnite obrazec za registracijo TUKAJ.

“Življenje vsake osebe je v vsakem trenutku dejanje kreacije.“
Rolando Toro Araneda – kreator biodanze

