
PROGRAMMA 

 
VRIJDAG   27 Augustus 
 

      Avondeten 
 

20.00 – 21.30  Meditation des Tanzes 

 
ZATERDAG  28 Augustus 
 

      Ontbijt 
 

09.30 – 10.30  Einstimmung  
met Friedel Kloke-Eibl 
 

10.45 – 12.15  Meditation des Tanzes 
      met Lehrbeauftragten 
 

      Lunch 
 

15.00 – 16.30  Meditation des Tanzes 
      Met Lehrbeauftragten 
 

17.00 – 18.00  Voordracht Alfred Bast 
 

DE KRACHT VAN HET MIDDEN 
       

      Avondeten 
 

ab 20.00    Feestavond  

 
ZONDAG  29 Augustus 
 

      Ontbijt 
 

09.30 – 10.30  Einstimmung – Livemusik 
 

met Friedel Kloke-Eibl 
 

10.45 – 11.45  Meditation des Tanzes 
       

Gezamenlijke afsluiting 
 

      Lunch 

F A C H V E R B A N D 
 

MEDITATION DES TANZES   
-  SACRED DANCE  

 

Het doel van het Fachverband is om de dansen en 
hun filosofische achtergrond te behouden en uit te 
dragen. We bieden onze leden een platform om 
met elkaar in contact te komen en willen ook 
andere mensen interesseren. 
In 1990 richtte Friedel Kloke-Eibl het 
Ausbildungsinstitut MEDITATION DES 
TANZES - SACRED DANCE op, dat in veel 
landen basiscursussen, een driejarige docent-
opleiding, alsmede bijscholing en open workshops 
aanbiedt. 25 Jaar geleden heeft zij ook de 
beroepsvereniging (Fachverband) geïnitieerd, 
mede opgericht en mede ontwikkeld.   
 
Door Meditation des Tanzes wordt de mens in zijn 
heelheid aangesproken. Muziek, dans en stilte 
hebben een harmoniserend effect. Dit kan de 
creativiteit van het individu en de openheid voor 
de gemeenschap ontwikkelen.  
 
"Vanuit de stilte (...) ontstond in mijn hart het idee 
van 'Meditation des Tanzes' als een schrijden in de 
stilte en een ‚bewegende ingang’ tot meditatie. We 
willen bij het beoefenen van ‚Sacred Dance’ een 
doel nastreven. Dit doel heet ‚heling’. Dit is een 
'doen', d.w.z. een persoonlijke ‚inzet’ in de zin van 
een ontwikkeling" uit 'De weg van de danser' van Bernhard 
Wosien.  
 
 

Het Fachverband strekt zich uit over Duitsland, 
Nederland, Zwitserland, Oostenrijk,  Ierland, 
Engeland, Spanje en Finland…… De vereniging is 
lid van de Deutschen Bundesverbandes TANZ e.V. 
 
www.fachverband-mdt.de 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 
F A C H V E R B A N D 

 

Meditation des Tanzes  
– Sacred Dance e.V. 

 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Open dansfeest  
ter gelegenheid van  het 25-jarig jubileum 

27 – 29 augustus 2021 
 

Haus der Kirche, Bad Herrenalb 
 

Zeitlose Freude 
 

Met medewerking van 
 

Friedel Kloke-Eibl 
 

Lehrbeauftragten 
van het opleidingsinstituut Meditation des Tanzes 

 

Alfred Bast en ‚verrassings‘ – gasten 

http://dbt-remscheid.de/
http://www.fachverband-mdt.de/


 

Lenke das Licht Deiner Freude 

in Dein Herz und gieße damit 

die unsterbliche Blüte Deines Wesens. 
 

Alfred Bast 
 
 

 

Een van de tekenen van de relatie tot spiritualiteit is 

de vreugde, die de staat van het creatieve en 

artistieke karakteriseert .….   

Vreugde is een kenmerk van de ziel en het geluk 

mobiliseert de krachten van de mens. Spirituele 

uitstraling heeft effect in het materiële domein en leidt 

dus tot grote resultaten. Verheug u met de vreugde van 

uw hart, zodat u waardig bent om Mij te ontmoeten en 

Mijn schoonheid te weerspiegelen.  
 

uit "Verborgen Woorden” 
 

 
_________________________________________________________ 

 
Cursuskosten  (naar eigen mogelijkheid) 
 

Leden          
€  110.- tot 150.-     
 

Niet-leden      

€ 150.- tot 160.-      
             

 
Verblijfskosten 
 

1 pers.kamer € 169.- / 2 pers.kamer  €133.- 
 

Dagprijs zonder overn. + eten ca. € 36.- 

 
Aanmelding 
 

tot 30. Juni 2021 bij:  Ulla Röber 
Brunnengasse 2, D-73557 Mutlangen 
Telefon: 0049 (0)172-7117231 
E-Mail: nc-fee@web.de 
 

Je aanmelding is definitief  wanneer het bedrag is 
overgeboekt op de rekening: 
 

Fachverband MdT   GLS  Bank 
IBAN: DE15 4306 0967 6033 0044 00 

BIC: GENODEM1GLS 
 

Een reis- en annuleringsverzekering wordt 
aanbevolen. Let ook op de annuleringsvoorwaarden 
van het FV op de website.  

 
Aankomst 
 

Haus der Kirche - Evangelische Akademie Baden 
Dobler Str. 51, D-76332 Bad Herrenalb 

 
Openbaar vervoer 
 

Elk uur (6-24 uur) met de S-Bahn lijn S1 van de 
Karlsruhe, tram elk uur (6-24 Uhr) met de S-Bahn 
Lijn S1 van Karlsruher Verkehrsverbundes van 
Karlsruhe.  
Met bussen uit Pforzheim, Baden-Baden en 
Wildbad/Calw. 

 
Friedel Kloke-Eibl 
Was vele jaren leerling en medewerkster van Prof. Bernhard 
Wosien. In 1981 richtte zij onder toezicht van B. Wosien 
in Nederland "Demian - Instituut in beweging"  
op en gaf er leiding aan tot 1990.  
Ze leidt het opleidingsinstituut Meditation des Tanzes - 
Sacred Dance en heeft meer dan 800 mensen in 
verschillende landen opgeleid. Ze was voorzitter van het 
Fachverband Meditation des Tanzs – Sacred Dance en 
heeft het tijdschrift BALANCE 8 jaar lang gepubliceerd.  
 

Friedel Kloke-Eibl geeft wereldwijd cursussen en heeft 16 
CD's uitgegeven met haar eigen dansen en choreografieën, 4 
CD's met folklore dansen en 5 videofilms/DVD's, evenals 
de boeken "My dance - a song of silence" en "Tanz und 
Klang und tiefe Stille". 
 

www.sacreddance.de 
 

________________________ 
 
Lehrbeauftragten van het opleidingsinstituut 
Meditation des Tanzes, die na de driejarige opleiding 
een Aufbaustudium 1998, 2003 of 2019 afgesloten 
hebben, zullen enkele danseenheden verzorgen. 
 

________________________ 
 
Alfred Bast 
Hij ziet kunst ook als een onderzoeksgebied waarin d.m.v. 
creatieve ontwerpprocessen nieuwe ‚inzichten’ kunnen 
worden opgedaan. 
Geboren in 1948 in Schwäbisch Gmünd.  Studeerde vrije 
schilderkunst aan de Kunstacademie in Stuttgart bij 
Nikolaus Plump, Gerhard Gollwitzer, Peter Grau, 
Gottfried v. Stockhausen. 
1995 oprichting van KUNST KLOSTER® art research 
Schule der Wahrnehmung. Workshops en lezingen ter 
bevordering van scheppende intelligentie. 
 

www.alfred-bast.de und alfred-bast.blogspot.de 

http://www.sacreddance.de/
http://www.alfred-bast.de/

