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Massagetrainer - afgestemd en professioneel
Binnen Five City Spa in Utrecht is Julien verantwoordelijk voor de 
groeps en individuele trainingen van de masseurs. Hij selecteert en 
traint alle masseurs persoonlijk. Daarnaast is Julien blijvend betrokken 
als coach om zo de kwaliteit van de massagebehandelingen te 
bewaken. Julien: “Er is geen standaard massage. Ik geloof in  
afstemming op de wensen en behoeften van de cliënt waarbij  
volledige aandacht en focus essentieel zijn“. Tijdens de trainingen 
van Julien let hij met zorgvuldigheid op zowel de flow en dynamiek 
als de op- en afbouw van de massage. 

Five City Spa: “Julien hebben wij leren kennen als iemand met 
een uitzonderlijke combinatie van technische kennis, charisma, 
zakelijkheid en voorkomen. Sinds de start van onze spa is Julien 
verantwoordelijk voor de selectie en training van ons team. Hij 
heeft met zijn unieke aanpak vorm gegeven aan het inmiddels 
succesvolle bedrijf.”

De trainingen worden afgestemd op de wensen en behoeften 
van de klantvraag. De trainingen kunnen gericht zijn op ontspan-
ning of op klachtgerichte massages. Belangrijke elementen die 
terugkomen in de trainingen zijn de houding van de masseur 
gedurende de massage, de dynamiek van de massage en de 
route van de massage. Als massagetherapeut is Julien in staat 
om de massagevaardigheden van zijn cursisten tot een hoger 
niveau te brengen.

Dansage - een samensmelting van dans en massage
Julien is de grondlegger van Dansage; een innovatieve mas-
sagevorm waarbij dans en massage elkaar vinden. Tijdens deze 
unieke massage wordt het ritme van de muziek ter plekke ver-
taald in vloeiende massagebewegingen en op dynamische 
wijze overgebracht op het lichaam. 

Er worden verschillende Dansage cursustrajecten aangeboden 
van introductiecursussen tot professional cursussen. Na het pro-
fessional traject volgt het licentie traject. Voor spa- en wellness-
centra biedt Julien afgestemde Dansage trainingen aan. 

Julien geeft de Dansage cursussen ook op Ibiza waarin men 
een intensieve training combineert met een ontspannende  
vakantie. Cursist: “De Dansage cursus op Ibiza is als masseren in 
het paradijs. Daarnaast is Dansage een bijzondere ervaring, je 
beleeft de muziek.”
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Van je passie je werk maken. Deze droom is werkelijkheid  

geworden voor Julien Patterson. Als massagetrainer heeft  

Julien zijn twee passies gebundeld: masseren en lesgeven.  

Julien is bevlogen in zijn werk en deelt dit graag binnen zijn 

vakgebied.

Als massagetrainer biedt Julien afgestemde groeps- en  

individuele trainingen aan binnen de spa- en wellnessbranche. 

Julien is verbonden aan verschillende massageopleiding  

centra, waaronder Esoterra, en geeft hij diverse demonstraties. 

Daarnaast is Julien grondlegger van de Dansage (een inno-

vatieve massage waarbij dans en massage elkaar vinden).  

De Dansage trainingen geeft hij in binnen- en buitenland, 

waaronder op Ibiza.
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