
Workshops 
Sprokkeltocht naar
Sprankelgoud

Ver weg, in een wereld hier ver vandaan, woont een elfenvolkje vredig tussen 
aardmannetjes, draken, feeén en andere magische wezens. 
Ze dansen, spelen, lachen en delen lief en leed met elkaar.
Dan wordt de Hoedster getroffen door rampspoed en komt de balans tussen goed 
en kwaad in gevaar. Sprankelgoud is het enige dat nog hoop kan brengen en de 
orde kan herstellen. Voor de elfen begint een spannende tocht vol 
wonderbaarlijke ontmoetingen. Zal het ze lukken voldoende Sprankelgoud bij 
elkaar te sprokkelen om het magisch evenwicht te herstellen?

Elfen dansen tijdens het buikdansfeest op 30 maart 2019 in Bussum. 
We bieden 6 workshops aan waarin je de magische moves leert die de elfen tot 
leven brengen en waarin je individueel op techniek en expressie wordt 
gecoached. 
We werken aan 4 choreografiën door middel van inspirerende improvisatie 
opdrachten. Het geheel wordt een sprookjesachtige en fantasievolle voorstelling.

* Data: zondag 30 september, 21oktober, 18 november, 16 december, 20 januari 
2019, 17 februari 2019, 17 maart reservedatum/generale repetitie 
* Tijd: van 11.30 – 14.00 uur.
* Locatie: Studio Roos Belinfante. Lammert Majoorlaan 18 bis, 1401 RM 
Bussum
* Kosten: €150,- over te maken op nr. NL91 TRIO 0212 1861 91 tnv Vereniging 
Okidoki, Zeist.
* Maximaal 8 deelneemsters

De workshops worden verzorgd door buikdanseressen Roos en Hadyr. 
Deze enthousiaste danseressen hebben gedegen kennis en ervaring. In hun lessen 
wordt op speelse en humorvolle wijze techniek van beweging overgebracht en 
gecombineerd met persoonlijke adviezen. 

Voor informatie en opgave kun je bellen of mailen naar



Roos: 035 6838767 of 06 10473064, roosbelinfante@hotmail.com  
www.roosbelinfante.nl
Hadyr: 030 6911868 of 06 11065606, hadyr@live.nl, www.buikdansenutrecht.nl
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