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Dansen met Parkinson en MS
op muziek van valerius Ensemble
Dans en muziek heeft een
positieve werking oP het

ziektebeeld

van MS

en

Parkinson. 0m hiervoor aandacht te vÍagen houden Dance for Health en het Valerius
Ensernble oP zaterdag zo mei
een speciale middag in Hengelo.

- Met een choreografie van Wilma Vreeling zullen dansers van stichting Danl'IENGËLO

ce for Health uit Amsterdam
en Enschede hun kunsten tonen. Dance for Health geeft in
ruim twintig steden wekelijkse dans- en bewegingslessen
voor mensen met MS, Parkinson en reuma. Bij chronische
bewegingsbePerkingen zoals
deze is dans niet het eerste
waar je aan denkt, toch zet

Dance for Health mensen in
heel Nederland letterlijk en fi-

guurlijk in beweging.

'Bii deze
ziékten denk
je misschien
niet direct
aan dans
als theraPie'
Naast het motto'Change Peo-

ples life through movement'
heeft Dance for Health de ambitie om al het goede van de
culturele en de medische we-

plezier van én baot bii de lessen
Annie Getderblom (línks) heelt veel
van Wilmo Vreelinq von Dance t'or Health'

reld bij elkaar te brengen'
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en b'rjzondere Projecten'
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unieke combinatie van mu-
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Laat

je
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ziek, dans en levenskunst'
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Truck en Bus BV aan de Dia-
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bijna 3o jaar oP het Podium
t'un muziek vorm @ www'danceforhealth'nl
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