
aWay2Dance - Danslessen  
voor meer balans en vitaliteit

Dans in beweging!



Dans daagt de hersenen uit 
en brengt je weer in contact 

met jezelf en anderen.
Je voelt je fitter en mobieler.

Dans is magisch 
voor lichaam en geest!
Voor iedereen die om wat voor reden dan ook beperkt wordt in het 
bewegen, maar niet bij de pakken neer wil zitten is er goed nieuws. 
Want hoe vreemd het misschien ook klinkt 
DANS is voor velen de oplossing om weer in beweging te komen.
Plexus heeft hiervoor de aWay2Dance methode ontwikkeld. 

Dansen geeft plezier, energie, souplesse en meer spierkracht.
Het daagt de hersenen uit en brengt je weer in contact met jezelf en 
anderen. Je voelt je fitter en mobieler. Onderzoek heeft bovendien 
uitgewezen dat het ziekteprocessen zoals multiple sclerose, 
Parkinson en reuma vertraagd en het zelfvertrouwen doet toenemen.



In de lessen word je door middel van uiteenlopende muziekstijlen, 
thema’s, werkvormen en dansstijlen uitgedaagd om je bewegings-
mogelijkheden te verkennen. Je beweegt op de stoel, staand, door 
de ruimte en je werkt vanuit je eigen kracht.
Al dansend ontdek je, ervaar je en word je geprikkeld. Het helpt je 
om, juist ook voor je dagelijkse activiteiten, in beweging te blijven. 

Wil je ook ervaren hoe dans kan bijdragen om weer lekkerder in je 
vel te zitten en beter te kunnen bewegen?  
Meld je dan aan voor een proefles. 
Bel 06 - 30261641 of stuur een mail naar info@dbcplexus.nl

In de lessen word 
je door middel van 

uiteenlopende muziekstijlen, 
thema’s, werkvormen en 

dansstijlen uitgedaagd om je 
bewegingsmogelijkheden te 

verkennen.



PMC Heusdenhout
Wilderen 2
4817 VG

Breda

Park Zuiderhout
Arnold Janssenlaan 46

4847 DK 
Teteringen

De Leystroom
Lage Kant 60

4817 GG
Breda

Teteringsedijk 136
4817 MJ, BREDA

076 - 5226815
06 - 30261641

info@dbcplexus.nl
www.dbcplexus.nl

Locaties

Voor meer locaties bij jou in de buurt, kijk op onze website www.dbcplexus.nl

Correspondentieadres


