Nounya en Marie Louise
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Data 7 april, 12 mei en 23 juni 2012
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Tijd 20.00 -23.00 uur
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locatie Kenkon nieuwe kanaal 11 Wageningen
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kosten 17 euro
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deelname alléén na opgave contact nounya@hotmail.nl / 0612501530
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shop beweeg je
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geblinddoekt in en veilig afgebakende ruimte op live muziek.
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Je maakt een reis naar binnen waarbij je ervaringen kunt op-

Je maakt een reis naar binnen waarbij je ervaringen kunt op-

doen vanuit andere lagen van jezelf. Trance Dance helpt je
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volledig in het 'hier en nu' te komen. Voor heling, kracht en

volledig in het 'hier en nu' te komen. Voor heling, kracht en

plezier!

plezier!

De begeleiding is in handen van Nounya en Marie Louise.
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Nounya is gecertificeerd Trance Dance Facilitator en ont-
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Marie Louise werkt als sjamanistisch werkster, en heeft zich
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