Pregled vikend programa
3.festivala biodanze v Sloveniji

27.-29.9.2019

POT SRCA

petek 27.9.2019:
17:00-18:00 registracija v recepciji Hotela Rute
18:30
lahka večerja
20:00
otvoritev festivala in
doživljanje z Natašo Kern - Šepet srca odpira vrata
pozni prigrizek

sveta

sobota 28.9.2019:
06:30-07:30 jutranja meditacija z Mojco Zupan
07:30-09:30 zajtrk
10:00
13:00

doživljanje s Klavdijo Lutman - Pot
kosilo

srca je pot notranje moči

16:00
19:00

doživljanje z Luiso Verenini večerja

21:00

večerni sproščeni program ob glasbi

Odpreti se življenju in izražanju

pozni prigrizek

nedelja 29.9.2019:
06:30-07:30 jutranja meditacija z Mojco Zupan
07:30-09:30 zajtrk
10:00
13:00

doživljanje z Alenko Blazinšek
kosilo

15:00

doživljanje z Alenko Poljšak –

- Jaz in ti sva eno v srcu

Moč srca ustvarja življenje – hvaležnost in
plemenitost je v srcu ne v umu
in zaključek festivala

Pet tematskih doživljanj bomo 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 9 let
tudi biodanze. Od leta 2019 tudi učiteljica tutor na Šoli biodanze v Sloveniji.

Alenka Blazinšek
profesorica defektologije na osnovni šoli, vaditeljica biodanze od leta 2015, iz Slovenije, s specializacijama
identiteta in štirje elementi, biodanza v naravi. 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.
Od leta 2019 tudi učiteljica tutor na Šoli biodanze v Sloveniji.

Nataša Kern
učiteljica didaktike pri biodanzi o, učiteljlica tutor od leta 2006, iz Slovenije. Izobraževanje za učitelja biodanze je
zaključila na Vzorčni šoli biodanze – Scuolatoro v Milanu v Italiji - tudi mnogokrat s kreatorjem sistema Rolandom
Torom Aranedom. Od leta 2003 naprej je posvetila svoje življenje razširjanju biodanze in dobrodejnih učinkov
biodanze na človeka. 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.

Luisa Verenini
Vaditeljica in učiteljica didaktike na šoli biodanze v Madridu, Španija in Vicenzi, Italija. Prihaja iz umetniške
družine in je študij na tem področju še poglobila z diplomo na magisteriju umetnosti ter pučevala tudi
Umetnostno izobraževanje v osnovni šoli, druga stopnja.
Svoje znanje je poglabljala s tečaji psihosinteze, terapevtskega stika, reikija, orientalskih in narodnih plesov.
Naredila je specializacije iz: "Biodanza za otroke in mladostnike", Biodanza v naravi "," Biodanza v masaži ","
Rehabilitacija seksualnosti v čutni masaži ", Biodanza in štirje elementi, Biodanza in Neošamanizem, Branje
telesa, Klinična Biodanza.
Specializirala se je tudi za metodo "Masaje Vivencial", proces človeške integracije po sistemu Maite Bernardelle
in postala direktorica ter učiteljica italijanske šole "Masaje Vivencial".
Petindvajset let je delala na institucionalnem področju izobraževanja in zdravstva za razvoj: procesa človeške
integracije, izražanja prirojenih potencialov osebe, sposobnosti čustvene oskrbe človeka.
Redno vodi tedenska srečaja biodanza za odrasle, starejše, tematske delavnice, ustvarjalne in izrazne delavnice
za otroke, projekte v šolah.

PRIDRUŽITE SE 3 dnevnem festivalu biodanze v Sloveniji
s pomočjo obrazca - TUKAJ.

