Internationaal Netwerk Beweging & Bewustzijn
Lieve Dansers in Nederland en België,

Ik schrijf jullie In reactie op jullie vraag of er voor Nederland en België ook een Studiegroep ontstaan
kan.
Wat betekend zo een studiegroep en voor wie is het geschikt ?
Het `Internationaal Netwerk Beweging & Bewustzijn is een internationale groep mensen die de
Basis opleiding van de internationale training volgens de Harmonie- Methode® door Nanni Kloke
doorlopen hebben. Leden van het netwerk zijn geïnteresseerd in het verder ontwikkelen van zichzelf
en de filosofie van de Harmonie Methode® in leven te houden / te verdiepen en uit te dragen samen
met anderen die de Basis Opleiding hebben afgesloten.
Tweemaal per jaar ontvangen de leden een Netwerkinfo met de nieuwste ontwikkelingen in Nanni's
werk. Elk jaar zijn er netwerkbijeenkomsten en daarnaast een meerdaags trainingsaanbod in
verschillende landen. Bij het samenkomen van genoeg leden in een bepaalde regio kunnen daar
terplekke workshops aangeboden worden door Nanni Kloke en/ of gastdocenten .
Leden van het netwerk:
-

Leden krijgen 10% korting op cursussen aangeboden door de Academie
voor Beweging & Bewustzijn ; Dansreizen zijn van deze korting uitgesloten!

-

worden op de homepage van Nanni Kloke / Academie voor
Beweging & Bewustzijn vermeld op www.nannikloke.com;

-

mogen het logo van het netwerk gebruiken in hun cursus aanbod
om aan te geven dat zij zich al langer verdiept hebben in de Harmonie-Methode ©

-

mogen de danscyclussen / Thema´s in zijn geheel in open workshops aanbieden. Het recht
van het geven van Intensief cursussen en opleidingen met het lesmateriaal van Nanni Kloke
is uitsluitend voor de trainers van de Academy for Movement & Awareness voorbehouden.

Leden zijn er aan gehouden :

-

ten minste iedere 2 jaar een workshop aanbod door Nanni Kloke
te bezoeken, om de innerlijke houding ten opzichte van deze dansweg te verifiëren
en de eigen dansontwikkeling binnen de Harmonie Methode © te verdiepen;

-

Verantwoord om te gaan met het lesmateriaal;
Elkaar onderling in het werk en ook in de voorbereiding te ondersteuning.

Het niet na komen van de verplichtingen kan leiden tot uitsluiting van het netwerk.
De Jaarlijkse bijdrage is o.a. een ondersteuning voor het verder ontwikkeling van de Harmonie
Methode © in de vorm van het uitnodigen van gastdocenten, uitbrengen van lesmateriaal etc.
Jaarlijkse bijdrage € 65, -

