
 

 
De Balance 

 
De Balance is het tijdschrift van het Fachverband en is 
inbegrepen in de jaarlijkse bijdrage en wordt de leden 
van het Fachverband twee keer per jaar gratis 
toegezonden. 
 
De Balance  kan ook als abonnement besteld 
worden, zonder lidmaatschap van het Fachverband. 
 
Abonnement Balance:    € 16,- per jaar 

incl. verzending 
 
Balance per exemplaar:   € 7,50  

excl. verzendkosten 

 

 

Met elkaar   –   voor elkaar 
 
 

We nodigen je uit om onze website 

www.mdt-sacreddance.com 
te bezoeken en meer te lezen over 

 
 

Dansaanbod 
__________ 

 
Dansforum 
__________ 

 
Balance online 

__________ 
 

Balance Café 
__________ 

 
Facebook MdT 

 
 
 
 

Fachverband 
Meditation des Tanzes – Sacred Dance  

Heidelberg e.V 
 

v.211216 

 

 

 
Informatie lidmaatschap 

 

 

Fachverband 
Meditation des Tanzes – 

Sacred Dance 
 

www.mdt-sacreddance.com 



 

Het is belangrijk om te streven naar een 
vertrouwensvol, vredig en scheppend samenzijn in 

onze danskringen. Ons verbindt het zoeken naar de 
zin van het leven. De manieren van expressie zijn 

even divers als de mensen en culturen.		
Maar we mogen niet vergeten:  
In ons hart zijn we allemaal één. 

Friedel Kloke-Eibl 
 
 

Wie zijn we 
Meditation des Tanzes – Sacred Dance	 spreekt ons 
steeds weer in ons hele wezen aan. Muziek, dans en 
stilte werken harmoniserend. Hieruit kan zich in ieder 
van ons creativiteit en openheid ontwikkelen. 
 
Het Fachverband is een forum voor allen die 
bewogen en geïnspireerd worden door Meditation 
des Tanzes – Sacred Dance. Het is inhoudelijk 
verbonden met het Opleidingsinstituut. 
 
Ons doel is om de dansen en hun filosofische 
achtergronden te bewaken en te verspreiden. 
Daartoe organiseren wij workshops en bieden wij onze 
leden een platform om internationaal met elkaar in 
contact te komen. 
 

Wat is Meditation des Tanzes 
Grondlegger van Meditation des Tanzes – Sacred 
Dance was Bernhard Wosien. Friedel Kloke-Eibl, zijn 
leerlinge en naaste medewerkster ontwikkelde 
Meditation des Tanzes verder.  
Haar dansen en choreografieën weerspiegelen in 
hun symbolische taal levensthema's. Muziek, passen 
en gebaren drukken de klassieke principes van 
schoonheid en harmonie uit. Samen dansen in een 
cirkel raakt het innerlijk, kan de eigen waarneming 
verdiepen en een weg openen naar verstilling. 
 
Sinds enkele jaren wordt zij in haar internationale en 
interculturele werk ondersteund door haar dochter 
Saskia Kloke. 

Lidmaatschap  
Verbinden - samen dansen - met elkaar uitwisselen 

 
Het Fachverband bestaat uit  

gewone leden en ondersteunende leden. 
 

Volledig lidmaatschap 
Leden met volledig lidmaatschap (Ordentlich 
Mitglied) hebben de opleiding aan het 
opleidingsinstituut afgerond of zijn in het 3e jaar van 
de opleiding. 
 

• Stemrecht bij de Jaarvergadering.  
De jaarvergadering (JHV) vindt, als mogelijk, altijd 
plaats in het 3e weekend van maart, in 
combinatie met een open workshop 

• Publicatie regelmatige danstermijnen op de 
website 

• Gratis verzending tijdschrift Balance 

• Balance	online in Nederlands 

• Mogelijkheden eigen dansaanbod publiceren 

• Korting op deelname aan workshops van het 
Fachverband 

• Toegang	Balance	Café 
 
Jaarlijkse bijdrage:	€ 50,- 
 

Ondersteunend lidmaatschap 
Iedereen kan ondersteunend lid worden. (Fördendes 
Mitglied) 
 

• Gratis verzending tijdschrift Balance 

• Balance	Online in Nederlands 

• Mogelijkheden eigen dansaanbod publiceren 

• Korting op deelname aan workshops van het 
Fachverband. 

• Toegang	Balance	Café 
 
Jaarlijkse bijdrage: € 40,- 

De basis van Meditation des Tanzes is een 
voortdurend afstemmen op het wezenlijke. Dans is 
een middel – een bemiddelaar – op de weg naar 

zelfkennis. In de dans kunnen we tot uitdrukking 
brengen wat ons ten diepste beweegt.  

Eigenlijk is Sacred Dance een manier van leven,  
een houding, niet alleen maar een doen. 

Friedel Kloke-Eibl 
 
 

Lidmaatschap aanvragen 

Met het lidmaatschap kan het gedachtengoed van 
Meditation des Tanzes worden gedeeld en kan de 
beroepsvereniging groeien als dance community. Wij 
nodigen onze leden uit om hier een actieve bijdrage 
aan te leveren.  
 
De leden erkennen het doel en de statuten van het 
Fachverband. De statuten van de vereniging 
(Fachverband) zijn na te lezen op onze website. 
 
Het lidmaatschap aanvragen kan op de volgende 
manieren: 
 
• Via het aanvraagformulier op onze website 
• Door een mail te sturen naar 

contact@mdt-sacreddance.com 
• Door een brief te sturen naar 

Schatzmeisterin Ulla Röber,  
Brunngasse 2,  DE - 73557 Mutlangen 

 
Vermeld in mail of brief, naast de persoonsgegevens, 
ook om welk lidmaatschap het gaat. 
 
 

Gegevensbescherming: de persoonsgegevens voor 
lidmaatschap of abonnement worden uitsluitend 
gebruikt voor de interne communicatie en administratie 
van het Fachverband. Ze worden niet aan derden 
doorgegeven. 
 
Op onze website is de volledige privacyverklaring 
(Datenschutzerklärung) in het Duits na te lezen. 


