
 
 

“ 

In deze uit-

gave 

 Dans tips 

 Kerst 2016 

 Artikel ghungroo 

  

Namaskaar,  

Eindelijk de nieuwsbrief, men vroeg zich al af waar het bleef. Door de drukte konden 

wij het niet voor elkaar krijgen om het eerder uit te brengen.  

Allereerst wensen wij u graag een heel mooi, kleurrijk en gezond 2017 toe, met heel 

veel dansplezier! December was de maand van bling bling, van 3 tot 7 gangen menu’s 

feesten, heel veel cadeautjes, Sinterklaas, Kerst en Oud en Nieuw.  

Een drukke gezellige maand die als een vuurpijl voorbij gaat. Het zit er weer op.  

Het zal u niet ontgaan zijn maar we hebben ook een vernieuwde website.  

Een website die fris fruitig, strak en stijlvol is. Ik zou zeggen surf naar ashakiran.nl 

In deze eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar kijken we nog even terug naar 2016; 

het was een jaar met ups en downs en gelukkig waren er meer “ups”.  

Alle kinderen zijn weer een jaartje ouder en zeker weer een jaartje wijzer geworden.  

Terugkijkend op 2016 is het jaar echt weer omgevlogen. Een van de hoogtepunten 

was de voorstelling in Theater Zuidplein met de muziekgroep Avishkar. Het is een 

luxe om met muzikanten live een dansvoorstelling te geven en op te voeren.  

Een ander voorstelling was Ramlila tijdens de Divali feest van Stichting APNA weder-

om in theater Zuidplein. Het verhaal komt ui de Indiase Epos de ‘Ramayana’.  

De Ramlila musical werd een deel in het Nederlands gesproken en het andere deel in 

Hindi. Een onvergetelijke voorstelling.  

 

Verder in de nieuwsbrief ziet u fotoreportage van de kerstviering en overige  

optredens. Voor het komende jaar streeft Ashakiran ernaar om haar leerlingen naast 

dans, zoveel mogelijk te informeren en te enthousiasmeren over alle andere  

aspecten van de Indiase klassieke danskunst. Door middel van workshops, festivals 

en andere culturele activiteiten kunnen de leerlingen zich verder verdiepen en  

ontwikkelen. Zo wordt er in de maand mei een workshops georganiseerd  

(dit houden we nog als verrassing) resultaat ziet u tijdens de voorstelling in het Isala 

theater op 4 juni. Wat optredens betreft zijn wij weer van de partij bij het 15 jarig 

bestaan van NONA foundation, een organisatie die meisjes en tienermoeders op-

vangt en begeleidt in Sri Lanka.  

Het jaar 2017 ligt voor ons, nog helemaal wit en schoon, zonder herinnering en alleen 

nog met de toekomst voor ons. We gaan er een mooi jaar van maken waarin we veel 

van plan zijn met Ashakiran, zodat we ook aan het eind van 2017 weer trots kunnen 

zijn op onze dansschool.  
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Dansschool gesloten  

Voorjaarsvakantie:  19 februari t/m 5 maart  

Meivakantie:   23 april t/m 30 april  

Let op! Voorjaarsvakantie 2 wk en de mei vakantie 1 week.  

Paasweekend:   vrijdag 14 april t/m maandag 17 april  

Dans Tip: Je kunt alle dagen dansen als je je lichaam en je grenzen respecteert. Drink voldoende 

water en eet gezond. Stop en rust zodra je voelt dat je moe begint te worden, dit zal je prestaties alleen 

maar ten goede komen. Je spieren hebben tijd nodig om te herstellen en oefeningen aan elkaar te kun-

nen rijgen. Luister voortdurend naar je lichaam  



Kerstviering 2016 



De betekenis van ghungroo.  
We willen extra aandacht geven over de betekenis van de 
ghungroo. In de klas wordt er vrijwel op verschillende manieren 
met de ghungroo’s omgegaan. Als ook worden de ghungroo’s ver-
geten en/of kwijtgeraakt.  

Ghungroo zijn kleine belletjes die boven de enkels worden gedra-
gen. Ze zijn gemaakt van brons en hebben een heilige betekenis. 
In vroegere dagen mochten leerlingen geen ghungroo dragen tot 
hun afdansen (arangetram of mancha  
pravesh). De ghungroo's benadrukken namelijk de ritmische  

patronen van de dans,  waardoor bij elke beweging die de artiest met de benen maakt, de belletjes rinkelen.  

Het gerinkel verraad tevens of de artiest wel de juiste ritmische patronen danst. De ghungroos’s, moeder aarde 
en de danser  
vormen samen één geheel.  
Als ook de danser, muzikant en expressie.  

De ghungroo’s moeten zuinig en met groot respect behandeld worden. Voordat je je ghungroo gaat binden druk 
je je ghungroo tegen je voorhoofd, mond en je hart aan. Het één maken van lichaam, geest en ziel.  

Met andere woorden, raak je ghungroo niet kwijt, leen het niet uit, en wees er zuinig op.  

Guru Purnima:  9 juli 

Op deze dag wordt de verbinding  tussen leraar en leerling gevierd en bekrachtigd. In een feestelijke sfeer wordt 
de Guru bedankt voor haar niet aflatende beschikbaarheid  het licht in de mensen te doen ontwaken.  
Guru purnima is een gebeurtenis die sinds onheuglijke tijden wereldwijd in vele tradities gevierd wordt. 

Danstip voor alle dansers 

 Geen haar voor het gezicht. Steek het vast met speldjes of steek je haar in een staart. 

 Oefen veel! 

 Laat altijd duidelijk zien dat je heel graag danst! Ook al heb je eens een slechte dag  

 Je vriendin tijdens de dansles bij je hebben is leuk, maar sta daarom niet op haar 

geplakt! 

 Sta niet te babbelen wanneer de dansleerkracht iets uitlegt. 

 Probeer goed het ritme te volgen  

 Toon emoties 

 Maak je bewegingen altijd mooi af.  



 

Uit het archief 

 

Onze Narsingh  

 holiviering 
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