
Voor meer informatie: 

amdquilombo@gmail.com 

shrekondie@yahoo.com 

www.memyselfandcapoeira.nl  

CAPOEIRA 

Lessen zaterdag: 

11:30-13:00 uur 

De Odeon 

Adres: Gouvernestraat 65 

3014 PP Rotterdam 

Kinderen/volwassenen 

STICHTING A MAGIA 

DO QUILOMBO 

Mestrando Mourão 

Lessen vrijdag: 

16:30-17:30 uur 

Adres: Pieterskerkhof 10 

3512 JR Utrecht 

Kinderen/jongeren 

Lessen donderdag: 

15:30-16:00 uur 

Cereol fabriek 

Adres: Everard Meijsterlaan 1b 

3533 CK Utrecht 

Kinderen 

Lessen maandag: 

20:15-21:30 uur 

Forum Waterwin 

Adres: Musicallaan 110-112 

3443 BT Utrecht 

Volwassenen/jongeren 

Lessen en workshops, óók 

voor onder– en naschoolse 

uren, sportdagen en  

evenementen 



Capoeira is: een Braziliaanse vechtsport, waarbij vechttechnieken worden gecombineerd met acrobatiek, dans en 

muziek, waardoor een sierlijk spel ontstaat. Capoeira wordt gespeeld door jongens en meisjes van alle leeftijden. 

Iedereen kan het leren. 

Capoeira cursus 

In de lessen worden zang, dans, 

acrobatiek, swingende ritmes en 

vechttechnieken gecombineerd tot 

een vrolijk spel van uitdagen en ont-

wijken. De kinderen leren zingen en 

muziek maken (klappen in de han-

den). Uiteindelijk voeren in het mid-

den van een kring telkens twee kin-

deren een gevechtsdans uit, aange-

moedigd door het ritmische geklap 

en gezang van de andere kinderen.  

Plezier hebben en dit tot uiting kun-

nen brengen in dans en muziek, ont-

wikkelen van lenigheid, souplesse, 

conditie en zelfbeheersing, oefenen 

met ritme, staan centraal.  

De cursus wordt afgesloten met een 

optreden voor de ouders en/of klas-

genoten en vrienden.  

 

De leraar: Mestrando 

Mourão 
Mijn naam is Sherwin Rekondie. 

Mijn capoeira naam is Mourão. 

Iedereen die capoeira leert spe-

len, krijgt een bijnaam die iets 

zegt over uiterlijk, speelstijl of 

persoonlijkheid. 

Ik ben sinds 1998 capoeira sport-

docent en heb op veel scholen in 

Utrecht en omgeving les gegeven. 

Een capoeira cursus voor onder– en 

naschoolse activiteiten bestaat uit 6 

tot 12 lessen  voor groep 3 t/m 6. 

Kijk voor meer informatie op: 

www.memyselfandcapoeira.nl 

Basisscholen waar de capoeira cursussen al een groot succes waren: Aboe Da’oedschool, Annefrank school, De Kameleon, De kleine Dichter, De Panda, De Piramide, De Schakel, De Twijn, 

De zeven Gravenschool, dr. D. Herderschee, Lukaschool, Matteusschool, OBS Overvecht, Parkschool, Rietendakschool, Villa Nova school. 

Capoeira is: een Braziliaanse vechtsport, waarbij vechttechnieken worden gecombineerd met acrobatiek, dans en 

muziek, waardoor een sierlijk spel ontstaat. Capoeira wordt gespeeld door jongens en meisjes van alle leeftijden. 

Iedereen kan het leren. 

Capoeira cursus 

In de lessen worden zang, dans, acro-

batiek, swingende ritmes en vecht-

technieken gecombineerd tot een 

vrolijk spel van uitdagen en ontwij-

ken. De kinderen leren zingen en 

muziek maken (klappen in de han-

den). Uiteindelijk voeren in het mid-

den van een kring telkens twee kin-

deren een gevechtsdans uit, aange-

moedigd door het ritmische geklap 

en gezang van de andere kinderen.  

Plezier hebben en dit tot uiting kun-

nen brengen in dans en muziek, ont-

wikkelen van lenigheid, souplesse, 

conditie en zelfbeheersing, oefenen 

met ritme, staan centraal.  

De cursus wordt afgesloten met een 

optreden voor de ouders en/of klas-

genoten en vrienden.  

De leraar:  

Mestrando Mourão 
Mijn naam is Sherwin Rekondie. 

Mijn capoeira naam is Mourão. 

Iedereen die capoeira leert spelen, 

krijgt een bijnaam die iets zegt 

over uiterlijk, speelstijl of persoon-

lijkheid. 

Ik ben sinds 1998 capoeira sport-

docent en heb op veel scholen in 

Utrecht en omgeving les gegeven. 

Een capoeira cursus voor onder– en 

naschoolse activiteiten bestaat uit 6 

tot 12 lessen  voor groep 3 t/m 6. 

Kijk voor meer informatie op: 

www.memyselfandcapoeira.nl 

Basisscholen waar de capoeira cursussen al een groot succes waren: Aboe Da’oedschool, Annefrank school, De Kameleon, De kleine Dichter, De Panda, De Piramide, De Schakel, De Twijn, 

De zeven Gravenschool, dr. D. Herderschee, Lukaschool, Matteusschool, OBS Overvecht, Parkschool, Rietendakschool, Villa Nova school. 


