Kom en geniet mee van dit eerste
Armeense dansweekend in België
Shakeh Major Tchilingirian zal ons
meenemen op een gepassioneerde
dansreis.
Ze zal ons zowel de etnografische
wortels als de symboliek en de
variaties van de Armeense volksdans
van het historische thuisland en de
diaspora laten ontdekken.
Samen zullen we de passie en de geest van de oude en
nieuwe Armeense dansen en de wijsheid die zij
aanbieden (her)ontdekken.

Armenian folk dances
A celebration of life

Een verlangen om deze reis te ervaren volstaat danservaring is niet nodig
Shakeh Major Tchilingirian is een zachte persoonlijkheid. Niet alleen
haar gezicht maar ook haar bewegingen stralen vrolijkheid en speelsheid
uit. Ze beweegt heel naturel en wanneer één lichaamsdeel in beweging
wordt gezet, volgt de rest vanzelf. Als ze danst, danst alles in haar.
Shakeh heeft een zeer krachtige uitstraling, heel verfijnd en elegant. Haar
bewegingen blijven subtiel en verfijnd maar drukken veel uit.
Dankbaarheid, eerbied, sierlijkheid,... het zijn allemaal woorden die bij haar
passen.
Zij is een bekroonde solodanseres en choreografe. Haar unieke presentatie
en interpretatie benadrukken de kracht en de spiritualiteit van Armeense
dansen zoals zij die vormgeeft in haar talrijke producties. Ze heeft in vele
landen opgetreden en cursussen gegeven.
Geboren in Engeland werd ze beïnvloed door het Engels-Armeense
erfgoed. Ze studeerde Orthoptiek en maakte daar haar beroep van.
Vanaf haar zes jaar danst ze en haar basis ligt in klassiek ballet.
Sinds 2010 danst Shakeh ook traditionele cirkeldansen bij openbare
ceremonies, feesten en vieringen. Zij leerde ook kinderen en jongeren
genieten van etnische volksdans.
Meer recent gebruikt ze volksdans bij ouderen om hen te stimuleren en met
hen te oefenen

Dance, as though no one is watching,
Love, as though you've never been hurt before,
Sing, as though no one can hear you,
Work, as though you don't need the money,
Live, as though heaven is on earth.

Shakeh Major Tchilingirian
9 – 11 juni 2017

Datum:

9 – 11 juni 2017
Het weekend begint met het avondeten om
18.00u op vrijdag en eindigt na de lunch op zondag

Plaats:

De Oude abdij Kortenberg
Abdijdreef 22
3070 Kortenberg

+32 2 757 20 22

abdijkortenberg@skynet.be

Aanmelding en info: Maria-Rita Boyart
Akkerstraat 66
2950 Kapellen

info@mariposadans.be

+32 3 665 09 72

+32 496 43 33 64
www.mariposadans.be

Inschrijven:

Je kan je inschrijven via de website:
www.mariposadans.be : rubriek “inschrijven” .
Verdere info zie bijlage 2
Na sluiting van de inschrijvingen wordt je een
deelnemerslijst toegestuurd en een
routebeschrijving indien gewenst.

Verblijfskosten:

Éénpersoonskamer:
Tweepersoonskamer:
Lakenpakket:
(handdoeken niet inbegrepen)

€140
€126
€10

Liefst bij je inschrijving vermelden met wie je
eventueel graag je kamer zou willen delen.
Tenzij anders meegedeeld moeten de kamers niet
voor een bepaald tijdstip ontruimd zijn.

Betaling:

Het bedrag van de cursuskosten: €120 betalen bij
de inschrijving.
Graag vermelden: IPKAC
De verblijfskosten vóór 9 april 2017
Graag vermelden: IPKAV
Cursusbijdrage en verblijfskosten
op bankrekeningnummer:
IBAN
BE09 7310 0860 2457
BIC
KREDBEBB
Van
PRH-Persoonlijkheid en Relaties
Otto Veniusstraat 15
2000 Antwerpen
Gelieve bij de betaling enkel de opgegeven
codes te vermelden aub!
Een organisatie van Mariposa
In samenwerking met PRH-Persoonlijkheid en Relaties vzw

Bijlage: registratie – informatie


Inschrijven: gebeurt in 2 stappen:
 Stap 1: Allereerst vul je je gegevens in op www.mariposadans.be
rubriek 'inschrijven'.
Je zal in eerste instantie een automatische mail krijgen ter
bevestiging, pas later volgt de ‘officiële’ bevestiging dat dit
onderdeel goed aangekomen is.
 Stap 2: Nadat je de ‘officiële’ bevestiging gekregen hebt, kan je de
cursusbijdrage onmiddellijk betalen.
Pas na deze 2 stappen is je inschrijving in orde!
Het verblijf zal voor het grootste deel uit tweepersoonskamers
bestaan:
o de verblijfskosten zullen een tiental weken vóór de aanvang van
de cursus meegedeeld worden. Deze zullen afhankelijk zijn van
het aantal deelnemers, de kamerkeuze en de kamertoewijzing.
o je kamerkeuze zal worden toegekend aan de hand van de
betaaldatum van de cursuskosten.



Afmelden: kan onder volgende voorwaarden:
 Als je bij afmelding zelf voor een plaatsvervang(st)er zorgt, worden
er geen afmeldingkosten aangerekend.
De organisator komt op geen enkele manier tussenbeide in de
zoektocht naar een plaatsvervang(st)er, noch in de regeling van het
financiële aspect.
Alles wordt afgehandeld tussen de afmeld(st)er en zijn/haar
vervang(st)er.
De vervang(st)er moet zich inschrijven via de site en daarbij
vermelden wie zij/hij vervangt.
 Bij afmelding langer dan 8 weken voor de aanvang van de
workshop worden er enkel € 50 administratiekosten aangerekend
 Bij afmelding binnen de 8 weken voor de aanvang van de workshop
wordt de volledige bijdrage (cursus + verblijf) in rekening gebracht.

