Dutch Yoga Festival 2018
Programma
Duik in een zee van ontspanning op het 12e Dutch Yoga Festival Terschelling,
28 juni tot 1 juli 2018
Het 12e internationale Yoga Festival Terschelling is een veelzijdig en inspirerend weekend op
het gebied van yoga, persoonlijke groei, gezond en avontuurlijk leven in de schitterende
natuur van Terschelling.
Festival thema: Verwondering
Na Herinneren en Ontdekken is Verwondering het thema van dit 12e Yoga Festival.
Het leven is een raadsel, een wonderlijk mysterie. Stel je open voor nieuwe avonturen
en verwonder je over alles wat jouw richting op komt: vele yogavormen, workshops
en ontmoetingen, live muziek, stilte, inzichten, heerlijk eten, natuur en nog meer.
Volop verwondering op dit unieke yoga festival aan zee!
Creëer jouw ultieme festivalprogramma!
Wat wil je het allerliefste doen tijdens het Yoga Festival? Maak je festival zo actief of
ontspannen als jij wilt. Kom alvast in de stemming en maak je keuze uit ruim 150 workshops!
Plan thuis je favoriete yogavormen in en bedenk wat je verder nog wilt ontdekken. Of laat de
invulling ter plekke ontstaan. Volg je hart en verwonder je over een programma vol
verwondering! Dansen onder de sterrenhemel, zwemmen in het duinmeer, samen eten en
het leven delen... Of je nu alleen komt of samen, er is alle ruimte voor rust, ontspanning en
verwondering. De voorpret is begonnen!
Ons goede doel
Het Yoga Festival ondersteunt Stichting Duniya al jaren om 100 schoolkinderen uit Varanassi
(India) gezondheidszorg en onderwijs te bieden. Ook dit jaar geven het festival, de masseurs,
healers en ‘Yogi Tea’ donaties voor leermiddelen.
Learn to love, love to learn… Yogadocenten gaan naar India om te leren over yoga, wij geven
graag Indiase kinderen een kans om zich verder te ontwikkelen.
Hoofdprogramma
Hierna volgen in alfabetische volgorde de workshopgevers en muzikanten uit het
hoofdprogramma (Nederlands en Engels). Degenen die in het Engels vermeld staan, geven
in het Engels les.
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Anand Nigam Overington has been
singing kirtan for 35 years.
Meditation, mantra, kirtan and heart
songs have been constant
companions on his journey, leading
him to Osho sannyas in Pune in
1991. He has spent much time on
silent sitting retreats around the world
with Baba Purnanand. He and his
partner Anoshe currently run
a successful Yin Yoga & Mindfulness
Teacher Training in Doorn. At the
festival Nigam plays with
Frank Jenniskens, Eddy Binnekamp
and other musicians. Bring a blanket
or shawl for meditation. All welcome,
no experience required!
Information: www.stillnessinyoga.com

Thursday 16.30: Mantra’s, followed at
17.00 by Pre Festival Opening.
From 19.30-20.30: Mantra’s & Heartsongs,
I stand in Wonder! Nigam & friends. Friday
& Sunday 7.45-9.15: Morning meditation.
Mantra chants & silent sitting. Friday
17.00-17.30 Mantra’s. Saturday
15.00-17.00: Osho Gibberish meditation &
silent sitting. Gibberish comes from a Sufi
mystic Jabber who said: ‘your mind is
nothing but gibberish’. So go crazy with
absolute awareness and become the
centre of the cyclone. Simply allow
whatever comes to arise, just remain in the
centre as the witness. Sunday 13.45-15.00:
Osho Kundalini meditation. Introduction
and practice of Osho's famous shake,
dance & silence sitting.

Annabel Mulder is 200 RYT
Ashtanga vinyasa yoga docent en
werkt daarnaast bij Yogisha. Ze
ervaart yoga als een eeuwige
ontdekkingsreis van jezelf, de wereld
om je heen en alles daar tussenin.
Tijdens de yoga-wheel workshop
word je, op een speelse en
uitdagende manier, meegenomen in
het ontdekken van de mogelijkheden.
Deze speciaal ontworpen prop is om
te helpen bij het openen en
ontspannen van de spieren in je rug,
schouders, buik en
bovenbenen. Meer informatie:
www.yogisha.nl.

Zaterdag 15.00-17.00: Open je hart met
een yoga-wheel! Deze veelzijdige tool kun
je op oneindig veel manieren gebruiken.
Ervaar, op een veilige en ontspannen
wijze, meer opening in de rug. Je kunt
langer in een houding blijven en meer
focussen op de ademhaling. Daarnaast
biedt een wheel ook een uitdagende en
speelse manier om je core en balans te
trainen. In deze workshop gaan we alle
mogelijkheden van een yoga-wheel
verkennen en leer je hoe je een yogawheel kunt gebruiken tijdens jouw yoga
practice. Are you ready to play?

Anoshe Overington beoefent yoga
sinds 1982 en combineert haar liefde
voor yoga, meditatie, beweging en
meridian-based alignment. Haar yin
yang yoga is uniek en verfijnd, met
passie voor innerlijke stilte en
bewustzijn. Ze begeleidt Yogini
(vrouwen) cirkels, om in yoga
vrouwelijke kwaliteiten in te zetten
voor transformatie. Met haar man
Nigam geeft Anoshe Yin Yoga en
Mindfulness Teacher Trainingen in
Doorn. Meer
informatie: www.stillnessinyoga.com.

Donderdag 17.30 -19.00:Yin Yang yoga,
Recharge Ming Men.
Vrijdag 7.45 -9.15: Yin Yang flow, Water
dragon.
Van 19.00 -20.15: Yin yoga, Arrive in
wonder.
Zaterdag 15.00 -17.00: Yogini Circle
(vrouwen), The heart of Shakti.
Van 19.45 -21.00: Yin yoga, Rest in
wonder.
Zondag 7.45-9.15 uur: Yin Yang yoga,
Govinda flow. Van 13.45-15.00: Yin yoga
met live muziek, Store in the centre. (zelf
slaapzak/meditatiekussen meenemen).
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Antar Khirad was born in Northern
India in a Shatriya family and raised
with 'Sanatan Dharma' (Eternal
Religion). He was with several
mystics and masters and lived in
communes and ashrams. Antar owns
Rishi’s International, a yoga &
meditation school in Rishikesh. He is
a contemporary teacher of yoga and
meditation in Asia, Europe and the
Netherlands. Leading workshops and
individual sessions, to share different
spiritual practices such as yoga,
tantra, vedanta and sufism.
More information:
www.rishisinternational.com.

Friday 14.30-16.00: Ayurvedic Massage
workshop (with oil). Please bring your own
towel.
Saturday 7.45-9.15: Tantra yoga &
meditation.
Sunday 7.45-9.15: Tantra Transcendence.
You’ll enter into the state of self realizing,
breaking the grip of the mind, letting go of
stored emotions, observing past and future
motions of the mind and diving deeper into
the sacred presence of ‘Now’. With
partners, a journey from Self to Self which
can liberate you!

Astrid van Zon is yogadocente
(RYT500), docententrainer en
yogatherapeut. Zij is student voor het
leven op het gebied van yoga en
holistische therapieën. Ze laveert al
jaren tussen Azië en Nederland.
Astrid ervaart de yogamat als een
comfortabele plek voor zelfgenezing,
zelfontplooiing en ter voorbereiding
op de uitdagingen van het leven.
Haar Hatha- en Yin yogalessen
bieden de ruimte om te zijn wie je
bent op dat moment, uniek! Klik voor
meer informatie.

Zondag 13.45-15.00: The wonder of Hatha
yoga: Therapeutic yoga. Yoga is een
geweldig hulpmiddel dat ons in staat stelt
onze weg te bewandelen met genade, het
verleden te helen, het nu te omhelzen en
de toekomst met vertrouwen tegemoet te
zien.

Avi Adir is vocalist en muzikant. Met
meer dan 35 jaar ervaring reist hij de
wereld over om concerten en zang
improvisatie workshops te geven. Hij
begon als songwriter en ontdekte
gaandeweg verschillende fluiten en
andere instrumenten. Avi studeerde
bij Hariprasad Chaurasia. Hij deelt
een diepe flow van muziek en weet
de stem te openen als instrument van
creativiteit en improvisatie. Klik voor
meer informatie.

Vrijdag 21.30-23.00: Meeting In Wonder.
Meditatief concert met Praful, Avi Adir,
Terence Samson, Joshua Samson &
friends.
Zaterdag 18.15-19.30: Deep flow concert,
Wonder of love & peace. Meditatieve
magische improvisatie. Op het festival
speelt Avi met meerdere muzikanten zoals
Heiko Dijker.

Brenda Weverling begon al jong aan
het pad van bewustwording en leerde
van haar hooggevoeligheid haar
gave te maken. Aura Reading,
filosofie en meditatie, intuïtieve
healing, Reiki, transformational
breathing en Pleadisch lichtwerk zijn
opleidingen die ze volgde. Ze
beoefent sinds 15 jaar traditionele
Kriya yoga en Vortex Healing®.
Beiden werken op het karmisch
(energetisch) lichaam. Vortex healing
is een energie- behandeling die het
ontwakingsproces ondersteunt en
conditioneringen losmaakt.
Meer informatie:
www.vortexhealing.com.

Brenda creëert op het festival de Healing
Temple, een pagode voor BewustZijn,
samen met Michael van Maasdijk en
anderen.
Een plek om tot jezelf te komen, je verhaal
te delen, healing te ontvangen, vragen te
stellen, te integreren, bewust te Zijn. Hier
geven ze groepshealings (op donatiebasis
voor het goede doel Stichting Duniya) en
daarnaast is er ruimte voor privé sessies.
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Groepshealing (inloop) sessies:
Vrijdag 11.00-12.00 en 15.00-16.00
Zaterdag 10.00 - 11.00 en14.00-15.00
Zondag 10.00-11.00 en 13.30-14.30
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Caspar Poyck (USA) is de zoon van
Nederlandse yogaleraren. In 1994
verhuisde hij naar Los Angeles en
van 2003-2005 reisde Caspar door
het Midden Oosten en Afrika. Hij
studeerde voor psychosomatisch
therapeut. Inmiddels is Caspar 10
jaar actief in de Californische yoga
community. Hij ontwikkelde Digestive
Therapy voor mensen die gezond
voedsel eten en niet minder, maar
meer allergieën ontwikkelen en
problemen hebben met hun
spijsvertering. Hij organiseert
retraites in de VS, Nederland en
Costa Rica.
Meer informatie:
www.BodymindAndEating.com.

Vrijdag 21.15-22.15: Spijsverteringpsychologie. Je denkbeelden en emoties
hebben een groot effect op eetgedrag,
maar vooral op hoe je autonoom
zenuwstelsel op eten reageert. In Digestive
Psychology kijken we naar
persoonlijkheidssoorten door de lens van
westerse wetenschap."Hoe je eet is
misschien nog belangrijker dan wat je eet!"
Zaterdag 10.30-12.30: Spijsverteringpsychologie. Je zintuigen lezen de
omgeving en geven aan je lichaam door of
je je in veiligheid of potentieel gevaar
bevindt. Je lichaam reageert op die
signalen door te proberen je te
beschermen. Leer simpele oefeningen om
je autonoom zenuwstelsel tot rust te
brengen en allergieën te verminderen.

Coco Bliss is yoga, dans en tantra
docent, en massage therapeut. Ze
werkt tevens als Fertility & Love
coach. Haar lesstijl kenmerkt zich
door liefdevolle aandacht,
enthousiasme en levensenergie.
Coco woont het grootste deel van het
jaar op Ibiza waar zij Fertility & Love
retreats en de eerste Internationale
Opleiding tot Fertility coach
organiseert. In juli en augustus geeft
ze sessies in haar studio Bliss in
Amsterdam. Coco geeft op het
festival ook fertiliteits- en
zwangerschapsmassages en Fertility
coaching sessies.
Meer informatie: www.cocobliss.org

Zaterdag 7.45-9.15: Fertility yoga. Yoga
voor vruchtbaarheid, hormonale, fysieke en
mentale balans. Van 15.00-17.00: Tantra,
Conscious Love. Ontdek onvoorwaardelijke
liefde voor jezelf en anderen! Van
18.15-19.30: Love Cacao Ceremony. In
een speciale ceremonie met live muziek en
tantra, drinken we pure cacao, de drank
van de goden. Voel hoe je hart je opent en
je met al je zintuigen het liefdesgevoel
ervaart! Zondag 13.45-15.00: Well-Being
for Women. Workshop voor vrouwen, met
meditatie, dans, zang, ademhaling en yoga
gebaseerd op wijsheden uit Ayurveda,
Taoïsme en Sjamanisme.

Daan Timmers en Patric Booi zijn
oprichters van Yoga Lab Studio in
Amsterdam. Daan is Certificatie
Trainer van Tension Releasing
Exercises (TRE) Nederland en
ontwikkelde samen met Patric
Natural Alignment yoga: ‘Beweeg
zoals je gemaakt bent om te
bewegen’. Regelmatig zijn artikelen
van haar te lezen in diverse yoga- en
gezondheidstijdschriften. Haar visie
op Natural Alignment yoga & Natural
Movement deelt ze graag. Je krijgt
handvaten om yoga toe te passen in
je dagelijkse leven. Zie verder de
beschrijving bij Patric Booi over TRE.
Meer informatie: www.yogalab.nl.

Zaterdag 10.30-12.30: Bekkenbodem
workshop, voor mannen en vrouwen. Nog
nooit is er zo'n hoog gehalte aan
bekkenbodem problemen en
prostaatklachten geweest. De
bekkenbodem is bij veel mensen te strak
en daardoor juist zwak. We onderzoeken
een juiste stand van het bekken voor de
optimale functie van je bekkenbodem.
Zaterdag 18.15-19.30: Voetenworkshop. Je
gaat ervaren wat het belang is van een
goed fundament. Hoe kun je zorgen dat het
kleine oppervlak wat de grond raakt als je
loopt in topconditie is. Kniepijn,
heupproblemen, onderrugklachten,
nekklachten, platvoeten of hamertenen?
De alignment van je lichaam begint bij je
voeten!
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David Lurey (USA) teaches yoga
workshops worldwide. He’s an
international highly renowned yoga
teacher who offers an international
teacher training course. David lives in
Mallorca, Spain, co-creating courses
and trainings to ‘Open
Consciousness and Vitality’ with his
wife, Mirjam Wagner. Due to his
knowledge and experience every
class, with a focus on breath, live
music and flow, is an unique
experience! While strength and
flexibility grow and the magic of
breath, stillness and pure
consciousness arise cultivating the
true loving nature of the heart. All
men at the festival: come to Davids
Men’s Circle for a powerful
experience! More information:
www.findbalance.net.

Friday 14.30-16.00: Vinyasa yoga. Mindful
Spirited Vinyasa: I ‘Wonder’ what kind of
class this will be :-)
From 19.00-20.15: Vinyasa yoga. How we
move… an exploratory practice.
Saturday 7.45-9.15: Vinyasa yoga. Wonder
& amaze how our bodies can move.
From 15.00-17.00: Men’s Circle at the lake.
A conscious gathering with exercises,
experiences & connection (not an asana
class).
From 19.45-21.00: Live music Mantra’s &
Heartsongs with David & friends.
Sunday 10.30-12.30: Pranayama,
breathing into stillness. An ‘asana’ class
focusing on preparations for deeper
breathing and concludes with a powerful
breathing exercise bringing you to a deep
inner peace and stillness.

David van der Gaag heeft samen
met zijn vrouw Gemma een
yogastudio (Neo Yoga) in Delft. Hier
leiden zij yogadocenten op en geeft
David Hatha en Astanga yoga.
Daarnaast organiseren ze workshops
en retreats. Jaarlijks reist David naar
India om bij te leren. Zijn lessen zijn
inspirerend, enthousiasmerend,
humorvol en energiek. Op het
Festival geeft hij twee specials en op
vrijdag een extra lange Hatha yoga
les. Meer informatie:
www.neo-yoga-delft.nl.

Vrijdag 14.00-16.00: Hatha yoga XL. In een
extra lange les werken we toe naar meer
uitdagende asanas en pranayamas.
Zaterdag 10.30-12.30: Hip Opening
Special. Strek en open je heupen.
Heupflexibiliteit brengt je dieper in de
houdingen en verhelpt klachten in de lage
rug.
Zondag 10.30-12.30: Backbending Special.
Bouw langzaam de intensiteit van je
houdingen op en kom dieper in
achteroverbuigingen dan je ooit zou
denken.

Diana Plenckers geeft yogales sinds
1985. Zij is een van de twee
directeuren van de Saswitha
Opleiding voor Yoga en
Wijsbegeerte, de grootste erkende
yogaopleiding van Nederland die dit
seizoen haar 70-jarig jubileum viert.
Saswitha Yoga is een zeer
zorgvuldige en dynamische vorm van
hatha yoga die toewerkt naar
verstilling, waarbij de adem de
dragende kracht is van elke
beweging. Diana’s lessen kenmerken
zich door liefdevolle overgave,
heldere uitleg en doorleefde kennis.
Op het festival zijn de workshops van
het Saswitha team op veld Prana (7)
en ook aan zee. Meer informatie:
www.yoga-saswitha.nl

Donderdag 17.30-19.00: Inzicht in de
chakra’s. Verbinding met de natuur en met
datgene wat de materie overstijgt.
Vrijdag 7.45-9.15: Yoga en (zelf)massage.
Ayurvedische zelfzorg i.c.m. asana’s. Van
19.00-20.15: Alles in één. In elke houding
eenheid van lichaam, adem, bewustzijn.
Zaterdag 10.30-12.30: Inzicht in de
chakra’s. Van 15.00-17.00: Mandala van
verbondenheid aan zee. Met elkaar een
mandala creëren met de zon als
symbolisch middelpunt. Vertrek om 14.30
op de fiets naar het Noordzee strand (West
aan Zee bij strandopgang Knrm).
Zondag 5.15-7.15: Het grote wonder. Yoga
en meditatie, innerlijk ontwaken. De
yogalessen zijn geïnspireerd op de
Mahābhārata.
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Dieke Bikker, de afgelopen 15 jaar
heeft zij lesgegeven en gewerkt met
Thaise yoga massage, (Yin) yoga,
Acroyoga en Partneryoga. Zij vindt in
Acroyoga een vorm waarin haar
liefde voor aanraking, beweging en
verbinding volledig tot uiting komt. Zij
wordt steeds meer getrokken naar
het werken met vrouwen en koppels.
Via het ervaren van je lichaam,
verbinden met je bron, je hart en je
bekken. Zij gebruikt naast yoga ook
ademwerk, dans en ceremonie. Meer
informatie: www.infiniteplay.nl.

Het Acroyoga team geeft verschillende
workshops.
Vrijdag 19.00-20.15: Therapeutic flying.
Zaterdag 7.45-9.15: Partneryoga, van
18.15-19.30 Thai Yoga Massage en
van 19.45-21.00: Vrouwenkracht, Sister
Circle.
Zondag 10.30-12.30: Backward therapeutic
flying (bij het duinmeer). Je krijgt heldere
aanwijzingen en op een speelse manier
word je voorbereid op veilig basen, vliegen
en vangen. Van 13.45-15.00: Yin yoga en
partnerwerk. Dieke ontmoet je graag in een
ontdekkingsreis van verbinding en
bewustzijn.

Eddy Binnekamp heeft
verschillende yoga
docentenopleidingen voltooid,
waaronder Raja yoga en Ashtanga
Vinyasa. Hij geeft Hatha en Power
yoga en begeleidt op heerlijke wijze
mantra muziek met zijn gitaar. Als
muzikant en yoga docent is hij
betrokken bij de yogaweekenden van
Yoga Terschelling. Regelmatig geven
Irene en Eddy mantra cirkels. Op het
festival zingen zij ook met andere
muzikanten. Nieuw op het festival:
mantra’s zingen voor kinderen en
ouders! Meer informatie:
www.eddyoga.nl.

Donderdag 17.30-19.00: Easy yoga & live
mantra muziek. Ontdek je ware zelf. Voor
een ieder toegankelijk!
Van 19.30-20.30: Mantra’s & heart songs
(Eddy, Nigam & friends).
Vrijdag 6.00-7.30: Kundalini yoga met live
muziek door Eddy & Irene (bij duinmeer).
Vrijdag van 19.45-20.15: Mantra’s zingen
voor kinderen (kinderveld) en hun ouders.
Zondag van 13.45-15.00: Mantra & Sharing
Circle (Eddy, Indra & Irene). Zingen en
delen brengt harmonie en verbinding. Een
fijne manier om samen en voor jezelf het
festival af te ronden.

Edwin Niekel (Hanguman) is
muzikant en speelt op het festival
gitaar en hang. De hang is een
instrument dat resoneert met het hart
chakra. Mooi als begeleiding bij
yogalessen vanwege het meditatieve
en ontspannen effect. ’s Zomers vind
je hem in het Vondelpark, waar hij
graag gitaar of hang speelt. Sinds 25
jaar reist hij ’s winters naar het verre
oosten, zoals India. Edwin: ‘ik ben
een vrije spirit, die vanuit het hart
leeft en ik voel me nooit te oud om
iets nieuws te leren of te doen’!

Donderdag 17.30-19.00, vrijdag
11.00-12.30, zaterdag 15.00-17.00, zondag
10.30-12.30: HangAsana. Een innerlijke
reis met houdingen, dans, adem, meditatie
en live muziek voor verbinding met het
hart. Yin houdingen worden lang
aangehouden om dieper te ontspannen.
Neem een kussen of slaapzak mee. Yang
houdingen, samen met een hart dans,
verbinden met je innerlijke vuur. De live
Hang muziek van Ed begeleidt je op deze
reis. Hij speelt een 2e generatie originele
Hang, afgestemd op het hartchakra.
Zaterdag 9.15-10.00: Ontbijtconcert.

Eline van de Kam is een
gecertificeerd 500 RYT Yin/
Restorative yogadocent. Toen ze
twaalf was ontving ze een initiatie in
de Transcendente meditatie.
Sindsdien heeft yoga en meditatie in
haar leven intense transformatie
geboden. Eline nodigt uit om in liefde
en verwondering aanwezig te zijn.
Haar Yin en Restorative lessen
geven alle ruimte de wereld te
bekijken alsof je haar voor het eerst
ziet. Je mag ontspannen, alles is er
immers al!

Zaterdag van 15.00-17.00: Yin yoga aan
zee. Vertrek om 14.30 op de fiets naar het
Noordzee strand (West aan zee bij
strandopgang Knrm). Van 21.15-22.15: Yin
yoga, The presence of Wonder. Ervaar de
Yin stretches met onbevangen
nieuwsgierigheid. Op zoek naar de
weerstand, wat een ruimte creëert dat!
Zondag van 11.00-12.30: Restorative yoga
aan zee, Magic and Wonder. Vertrek om
10.30 op de fiets naar het Noordzee strand
(West aan Zee, bij strandopgang Knrm).
Elke pose is een uitnodiging dieper in jezelf
te kruipen en daar een tijdje te blijven.
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Emmelie Zipson geeft kinderyoga-,
tieneryogalessen en Combatyoga.
Bijna niemand raadt haar echte
leeftijd, doordat ze nog altijd geleid
wordt door haar innerlijke kind.
Voorheen was ze theater- en
zangdocente. Yoga leek haar een
mooie toevoeging om kinderen en
tieners te helpen zich bewust te
worden van hun lichaam temidden
van alle prikkels. Ze deed de
kinderyoga docentenopleiding bij
Patty Jongemaets. Meer informatie:
www.jong-yoga.nl.

Zaterdag 10.30-12.30: Tieneryoga, In je
kracht staan. Voor 10-16 jaar. Met
elementen van Combat en houdingen
zoals krijger, danser, rots en bomen.
Daarnaast een tienertalk met drankje/
gezonde snack. Welke kracht elementen
kun je gebruiken in moeilijke situaties? We
eindigen met een mindful/stilte wandeling
(vol verwondering alles in je opnemen) en
napraten.
Zondag 10.30-12.30: Kinderyoga, 4-10
jaar. Van 13.45-15.00: Yoga, verhalen &
muziek, 4-10 jaar. Waardoor je vanzelf in
een yogakunstenaar of yoga guru
verandert. Luister, beleef, geniet en doe
mee!

Esther Hertog wordt de Flying Acro
yogi genoemd, omdat ze de hele
wereld over vliegt om Acroyoga te
geven. Acroyoga is een speelse
manier om yoga te doen, balans te
vinden en vertrouwen in jezelf en de
ander te versterken. Iedereen kan
vliegen! Esther geeft les aan ouders
en kinderen die via speelsheid,
samenwerking en aanraking met
elkaar in verbinding komen. Haar
grootste passie is de Family
Acroyoga docentenopleiding. Meer
informatie: www.flyingacroyogi.com.

Het Acroyoga team geeft verschillende
workshops. Vrijdag 19.00-20.15:
Therapeutic flying.
Van 15.00-16.00: Ouder & Kind. Een
combinatie van behendigheid, spelen en
verbinding. Een waardevol moment om
samen met je kind yoga te doen. Van
19.45-21.00: Therapeutic flying (boven het
festivalterrein).
Zondag 10.30-12.30: Backward therapeutic
flying (bij het duinmeer). Je krijgt heldere
aanwijzingen en op een speelse manier
word je voorbereid op veilig basen, vliegen
en vangen.

Frank Jenniskens is intuïtief
musicus (o.a. viool, Native American
fluiten en Chinese gong). Intuïtieve
afstemming en bezieling
karakteriseren zijn muziek. Vanuit
‘Sound-Heart’ en ‘Aubade bij u Thuis’
verzorgt hij aubades, klankconcerten
en workshops. Frank begeleidt
regelmatig andere musici en theater
voorstellingen. Ook dit Festival
verzorgt hij weer gong-sessies en
begeleidt hij Anand Nigam
Overington bij het zingen in de
ochtenden.
Meer informatie: www.sound-heart.nl.

Vrijdag 19.00-20.00 en zondag
13.45-14.45: Gong klankconcert. Laat de
kosmische klanken van de gong en ander
instrumenten je meenemen in een diepe
ontspanning (healingveld). Neem een
kussen en/of slaapzak mee. Zaterdag
18.15-19.30: Toveren met Gongklanken.
Ervaar hoe het is om de gong te bespelen
vanuit afstemming en verwondering. Naast
het werken met kloppers zal Frank ook
laten zien hoe je met stuiterballetjes de
mooiste klanken kunt ontlokken. Op
verzoek geeft Frank individuele gong
healingsessies (healingveld).

Gemma Schuurman geeft Hatha-,
Yin-, zwangerschapsyoga en Yoga
Nidra. Samen met haar partner David
heeft zij een yogastudio in Delft: Neo
Yoga. Gemma maakt de verbinding
tussen yoga en mental health na
jarenlang werkzaam te zijn geweest
in de hulpverlening. Yoga Nidra is
een laagdrempelige ontdekkingstocht
in eigen lichaam en geest zonder
enige fysieke inspanning. Het gaat
over waarnemen, voelen en
verwonderen. Meer informatie:
www.neo-yoga-delft.nl.

Zaterdag 18.15 - 19.30: Yoga Nidra.
Tijdens Yoga Nidra (letterlijk slaap yoga)
word je geleid naar een diepe ontspanning.
De staat van je bewustzijn bevindt zich
tussen ontspanning en halve slaap. Je zult
momenten ervaren dat je alert bent,
wegzakt of merkt dat je een zachte
meditatieve focus kunt behouden. De staat
van je bewustzijn verandert gedurende de
verschillende onderdelen van de sessie.
Na een effectieve Yoga Nidra sessie zul je
je verkwikt en uitgerust voelen, alsof je een
paar uur hebt geslapen.
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Geeske Hoeks en Peter Oosterhoff
vormen samen Awakening You. Ze
bieden een combinatie van tantra
yoga, dans, massage, meditatie en
ademwerk. Op het festival
begeleiden ze innerlijke reizen om
bewustzijn te verruimen en
ontspannen in verbinding te zijn met
jezelf en anderen. Meer informatie:
www.awakeningyou.nl.

Vrijdag 14.30-16.00: Sensual dance yoga.
Verwonder je over de wijsheid van je
sensuele levenskracht. Voel je energetisch
opgeladen en wakker na deze workshop.
Zaterdag 18.15-19.30: Sensual yoga.
Tantra, Sjamanisme en Oosterse
wijsheden komen samen. Ontdek jezelf en
de ander met yoga, adem, massage,
meditatie en ontspanningsoefeningen.
Luister naar je hart en voel wie jij werkelijk
bent.

Heiko Dijker voelde zich al op jonge
leeftijd aangetrokken tot de
schoonheid van klassieke Indiase
muziek. In India werd hij opgeleid
door Shri Bhaswaraj Bhendigeri en
grootmeester Faiyaz Khan. Aan het
Rotterdams conservatorium behaalde
hij de Masters-graad in klassieke
Tabla bij Ustad Faiyaz Khan en Ted
de Jong. Heiko heeft gewerkt met
grote Indiase klassieke musici,
dansers en fusies van traditionele en
vernieuwende muziek en dans. Hij is
docent aan de SKVR muziekschool
in Rotterdam en geeft wereldwijd
lessen en demonstraties aan
conservatoria. Informatie:
www.heikodijker.com.

Vrijdag 21.30-23.00: Meeting In Wonder,
meditative concert met Praful, Avi Adir,
Heiko Dijker, Terence Samson, Joshua
Samson & friends. Een magische ervaring
met wonderlijke klanken door internationale
top muzikanten!
Zondag 10.30-12.30: Workshop Indiase
klassieke zang onder leiding van Marianne
Svasek en Heiko Dijker. De oorsprong van
deze oude traditie is verbonden met het
reciteren van de heilige klank OM en de
Vedische sutra’s. Maak kennis met deze
meditatieve muziekstijl, diverse
zangtechnieken, ritme (tala) en melodie
(raga).

Henriette Yland is yogadocente,
stembevrijder en eigenaresse van
yogacentrum Lotus in Bussum. Zij
geeft 20 jaar les in diverse vormen
van yoga. Sinds 2011 ook
stembevrijding. Haar hobby’s, zingen
en dansen, bracht ze met veel passie
tot uitdrukking in een theatergroep en
popbandje. In 2008 kwam zij bij Jan
Kortie voor een stemworkshop.
Aldaar, improviserend, onder zijn
(piano) begeleiding, ervoer ze zo’n
overweldigend contact met haar
hogere zelf dat ze besloot de
opleiding bij hem te gaan volgen.
Meer informatie: www.yogalotus.nl.

Zaterdag 18.15-19.30 workshop
stembevrijding: zingen is helend! Door te
zingen bij vermoeidheid of emoties
verandert je energieveld en daarmee je
gevoel. De trilling van je stem werkt als een
innerlijke massage door in je hele lichaam.
Het is inspirerend vanuit het hart je te
geluid te laten horen. Ervaring is niet nodig.
Inhoud van de workshop: ademen,
bewegen, stem verkennen, dansen en
zingen. Zondag 7.45-9.15: Critical
Alignment yoga. Met aandacht voor
techniek. Eerst de spanning zoeken door te
ontspannen, dan naar krachtopbouw en
vervolgens via een gecoördineerde
beweging naar een yogahouding.

Indra Bose is sinds 2011 mede
organisator van het Dutch Yoga
Festival, waar ze de marketing,
communicatie en het programma
doet. Ze is internationaal
gecertificeerd (500 RYT) Hatha yoga
docent. Yoga heeft haar verbonden
met India, haar vaders
thuisland! Vanaf 2006 heeft ze
yogaopleidingen in India & Thailand
voltooid. Verder een Yin yoga
training, Ademcoach opleiding en
Mindfulness & Geweldloze
Communicatie trainingen. Op de
weekenden van YogaTerschelling
geeft zij Hatha-, Chakra- & Yin yoga.
Meer informatie:
www.yogaterschelling.nl.

Donderdag 15.00-16.30: Hatha yoga &
Adem. Een ontspannen les om aan te
komen op het festival. Verwonder hoe
bewust ademen en yoga meer zachtheid,
liefde en ruimte geven om volledig jezelf te
Zijn. Met live muziek van Lilian van Dam.
Vrijdag 14.00-15.00: Welkom Cirkel:
Ontmoeting & Intentie. In verbinding met
jezelf, elkaar en het 12e Festival. En een
persoonlijke intentie zetten. Met live
muziek van Lilian van Dam. Zondag van
13.45-15.00: Mantra & Sharing Cirkel
(Indra, Eddy & Irene). Zingen en delen
geeft harmonie en verbinding. Een fijne
manier om samen en voor jezelf het
festival af te ronden. De officiële Festival
afsluiting is van 15.00-15.30 bij het
hoofdpodium.
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Irene Kievit heeft na de Yoga
Academie Nederland uiteenlopende
specialisaties gevolgd: van Critical
Alignment yoga en therapie tot
kinderyoga. Zij is docent aan de Yoga
Academie Nederland. Sinds een paar
jaar heeft ze de vreugde van het
mantra zingen ontdekt. Zingen is
helend, brengt harmonie en
verbinding. Regelmatig geven Irene
en Eddy mantra cirkels. Op het
festival zingen zij samen met andere
muzikanten. Nieuw: mantra’s zingen
voor kinderen en ouders!

Donderdag 17.30-19.00: Easy yoga & live
mantra muziek Ontdek je ware zelf. Van
19.30-20.30: Mantra’s & heart songs
(Nigam, Eddy & friends). Vrijdag 6.00-7.30:
Kundalini yoga met live muziek (Eddy &
Irene, bij duinmeer). Van 19.45-20.15:
Mantra’s zingen voor kinderen (kinderveld).
Zondag 5.45-7.15: Kundalini yoga & live
mantra’s. Vertrek om 5.30 op de fiets naar
het Noordzee strand (West aan Zee bij
strandopgang Knrm). Van 13.45-15.00:
Mantra & Sharing Circle (Indra, Eddy &
Irene) om het festival af te sluiten. Zingen
en delen geeft harmonie en verbinding.
Een fijne manier om samen en voor jezelf
het festival af te ronden.

Iris Martinez is gecertificeerd
docente Acroyoga en Ashtanga
vinyasa yoga, Ze geeft samen met
Dieke & Esther workshops Acroyoga
op het festival. Acroyoga is een
samensmelting van drie disciplines:
de spirituele beoefening van yoga, de
liefdevolle aanraking van Thaise
massage en de kracht van
acrobatiek. Je kunt op het festival
ook een individuele massage en een
sessie therapeutisch vliegen boeken
bij Iris.
Meer Informatie: www.acroyoga.org.

Het Acroyoga team geeft verschillende
workshops. Donderdag 17.30-19.00:
Acroyoga Introductie. Vrijdag 19.00-20.15:
Therapeutic flying. Zaterdag 7.45-9.15:
Partneryoga. Van 10.30-12.30: Community
Beach Practice. Vertrek om 10.15 op de
fiets naar het Noordzee strand (West aan
Zee bij strandopgang Knrm). Van
19.45-21.00: Therapeutic flying (boven het
festivalterrein).
Zondag 10.30-12.30: Backward therapeutic
flying (bij het duinmeer). Je krijgt heldere
aanwijzingen en op een speelse manier
word je voorbereid op veilig basen, vliegen
en vangen.

Isabel Sips is energie coach, Pranic
Healing trainer en meditatie
begeleider. In haar praktijk in
Haarlem geeft ze persoonlijke
healing sessies, om oude energie los
te laten en op dieper niveau
levensenergie te transformeren.
Energie, bewustwording en meditatie
hebben altijd een grote rol gespeeld
in haar leven. Zij is ervan overtuigd
dat energie de basis is van alles. Een
gezonde balans hierin is van grote
waarde. Met passie deelt ze deze
kennis en reikt ze tools aan voor een
gezonder en bewuster leven. In de
Healing Temple op het festival geeft
zij ook individuele healing sessies.
Meer informatie: www.isabelsips.nl.

Vrijdag 14.30-16.00: Twin Heart meditatie.
Activeer liefde, vreugde en innerlijke rust!
Deze geleide meditatie heeft een sterk
reinigende werking op fysiek, emotioneel,
mentaal en spiritueel niveau. Leer keuzes
uit je hart te maken, trek gezondere relaties
aan, meer harmonie en verwondering in
jouw leven! Afsluitend een korte
vergevingsmeditatie voor healing van ons
verleden. Zaterdag 15.00-17.00 en zondag
13.45-15.00: Pranic Healing workshop.
Verbeter je energie, verbeter je
gezondheid. Een interactieve workshop
met lezing. Wat is de invloed van energie,
gedachten en emoties op jou? Ben je
gevoelig voor energie uit je omgeving?
Transformeer jouw levensenergie naar
meer gezondheid, vitaliteit en levensgeluk!

Jan Kuiper (gitarist, schrijver en
yogi) en zijn vrouw Yvonne de Hoop
(yogini) verzorgen samen
spraakmakende yogaconcerten in
binnen- en buitenland. Ze nemen
mensen mee in een flow van muziek,
beweging, adem en ontspanning.
Meer informatie: www.jankuiper.com.

Vrijdag 14.30-16.00 en zaterdag
10.30-12.30: Yoga in concert, Innerflow &
music. Een uniek samenspel van yoga en
live muziek met Jan en Yvonne. Tijdens
deze les worden oeroude Indiase Ragas
(melodie) en Talas (ritme) gecombineerd
met technieken vanuit de Critical Alignment
yoga. Yogahoudingen, muziekklanken, en
meditatie komen samen tijdens dit
bijzondere concert. We nemen je mee in
een flow van beweging, adem en
ontspanning. Trek warme kleding aan en
neem evt een dekentje mee. Max
deelnemers ivm materiaal: 30.
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Vrijdag 16.00-17.00 en 19.00-20.00: Basics
Zaterdag 10.30-12.30: Basic Detox
11.45-12.45: Backbending & Inversions
14.30-15.30: Basics
15.45-16.45: Backbending & Inversions
18.15-19.15: Restore & Recharge
19.30-20.30: Acro Aerial
Zondag 10.15-11.15: Basics & Massage
11.30-12.30: Backbending & Inversions
13.45-14.45: Acro Aerial
16:00-17:00: Aerial Yin
17.30-18.30: Restore & Recharge
Bijdrage is € 8,- per les voor
vervoerskosten van koepelframe.

!

Jeanet Siddhi Heilbron geeft
yogales sinds 1989 en volgde
yogaopleidingen in binnen- en
buitenland. Jeanet is docent aan de
Saswitha Opleiding voor Yoga en
Wijsbegeerte. Ook heeft ze haar
eigen yogastudio,Yoga Studio Jnana
in Delft, waar meer dan 15 docenten
onder haar leiding lesgeven in
uiteenlopende yogastijlen. Haar
lessen zijn inspirerend, sprankelend,
leerzaam, liefdevol en verzorgend.
Op het festival zijn de workshops van
het Saswitha team op veld Prana (7)
en ook aan zee. Meer informatie:
www.yoga-saswitha.nl, www.jnana.nl.

Donderdag 20.45-22.00: Yoga Nidra. De 3eenheid lichaam-adem-bewustzijn in
asana’s en yoga nidra. Vrijdag
14.30-16.00: Dharma van de held. Ervaar
de heldenhouding in al zijn variaties en
vraag jezelf: wat is mijn Dharma? Zaterdag
5.15-7.15: Zon en licht, verwonder je over
de betekenis van de zon d.m.v. stiltemeditatie en āsana's. Van 15.00-17.00:
Mandala van verbondenheid, met elkaar
een mandala creëren met de zon als
symbolisch middelpunt. Vertrek om 14.30
op de fiets naar het Noordzee strand (West
aan Zee bij strandopgang Knrm). Van
19.45-21.00: Herstel en balans,
ontspanning als herstellende kracht. De
yogalessen zijn geïnspireerd op de
Mahābhārata.

Jurre Twijnstra heeft een Ashtanga
yoga hart. Zijn scholing was
voornamelijk in India, hij assisteerde
in Istanbul en geeft nu al jaren
Asthanga yoga bij Yoga Moves in
Utrecht en bij Delight Yoga in
Amsterdam en Den Haag. Een
gezonde lichaamshouding en het
vergroten van energie zijn
inspiratiebronnen. Op het festival
geeft hij de yoga samen met zijn
partner Megan Riley. Meer
informatie: delightyoga.com.

Zaterdag 7.45-9.15: Ashtanga yoga,
Mysore stijl. Een vorm van zelfbeoefening
onder supervisie van een docent. Zaterdag
15.00-17.00: Bewustzijnsweb van focus,
stabiliteit en adem. Deze workshop gaat
over het bewust voelen van je lichaam door
de aandacht vast te zetten op verschillende
focuspunten. Hoe beter je kunt focussen,
stabiliseren en ademen, hoe meer
verstilling je kunt vinden. Zondag
10.30-12.30: Primary series. Voor degenen
die hun lichamelijke en geestelijke
vermogens op de yogamat willen uitdagen.

Karin Meulink heeft samen met een
aantal anderen de yogaschool Villa
Yoga in Rotterdam. Zij is al jaren
betrokken bij het festival, als docent
en ook bij het maken van de festival
video. Karin geeft Hatha yoga in de
traditie van Integrale yoga, gericht op
ontspanning en bewustwording van
zowel lichaam als geest. Villa Yoga
verzorgt yogalessen voor beginners
en gevorderden, Kinderyoga,
Zwangerschapsyoga en een yoga
docentenopleiding. Karin: ’Yoga is er
voor iedereen!’ Meer informatie:
www.villayoga.nl.

Zaterdag 18.15 -19.30: Workshop Yoga en
zwangerschap. Met alles wat je hierover
altijd al graag wilde weten. Mannen zijn
ook welkom! Integrale yoga is een vorm
van Hatha yoga met aandacht voor
houdingen, adem, ontspanning en
meditatie. Ontspan het lichaam en ontdek
hoe het hoofd tot rust komt. Door bewust te
bewegen ontstaat er frisse energie,
harmonie en levenskracht.
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Janneke van Amelsvoort heeft
Aerial yoga in Nederland neergezet
en met haar team verlicht zij zoveel
mogelijk mensen. Wat Aerial yoga
gewild maakt is het spelen met de
zwaartekracht, gemak van
omgekeerde houdingen en de diepe
ontspanning in een cocon. Met haar
Vijnana yoga opleiding en een
achtergrond als danseres en
luchtacrobate was Aerial yoga een
logisch gevolg. Passie en ervaring
smelten samen, vertrouwen en
plezier komen centraal te staan.
Meer informatie: www.aerial-yoga.nl.
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Karuna Kaya is een gecertificeerde
Vinyasa en Ashtanga yoga lerares.
Ze geeft les op verschillende scholen
in Amsterdam en Den Haag en heeft
een achtergrond in moderne dans en
‘martial arts’.Karuna ziet yoga als
meditatie in beweging om de geest
stil te maken, zodat we bewust zijn
van het hier en nu en de magie die
ons omringt. Samen met haar partner
Ed Hanguman geeft ze de workshop
HangAsana, een hart opende reis
door asana, dans, meditatie en live
Hang muziek.

Donderdag 17.30-19.00, vrijdag
11.00-12.30, zaterdag 15.00-17.00, zondag
10.30-12.30: HangAsana. Een innerlijke
reis door houdingen, dans, adem, meditatie
en live muziek om te verbinden met het
hart. De yin houdingen worden langer
aangehouden om je lichaam dieper te
ontspannen. Neem een kussen of slaapzak
mee. De yang houdingen, samen met een
hart dans, zijn om je te verbinden met je
innerlijke vuur. De live Hang muziek van Ed
Hanguman begeleidt je op deze reis. Hij
speelt een tweede generatie originele
Hang, afgestemd op het hartchakra.

Katchie Ananda (USA) is an
international yoga and dharma
teacher who has been teaching fulltime since 1991. She is certified in
Anusara, Jivamukti, Integral and
Ashtanga yoga by Richard Freeman.
A committed student of Vipassana
Meditation, she has practiced with
Jack Kornfield, her Buddhist mentor
since 2001. Her leadership in yoga
and social change prompted Yoga
Journal to name her one of five top
yoga teachers making change in the
world. She has brought her humor
and stories to conferences, festivals
and workshops all over the world and
is loved for her authenticity and
wisdom. More information:
www.katchieananda.com.

Friday 19.00-20.15: Anusara yoga
therapeutics, The Healing Journey. With
stories and meditation.
Saturday 7.45-9.15: Sun Salutations, The
practice. From 10.30-12.30: Anusara yoga,
Two Wings to Freedom. With the 5
Principles and back bends (advanced).
From 18.15-19.30: Restorative Anusara
yoga. Quiet the Mind & Open the Heart.
Also with dharma.
Sunday 7.45-9.15: Ayurvedic practice, Rise
& Shine. Kick-start your day with Katchie’s
special morning practice! With ayurveda
core exercises, pranayama and a guided
mindfulness meditation, followed by a
meditative flow of asanas.
From 10.30-12.30: Vinyasa yoga. Time to
make a stand (advanced), with fun
standing poses and arm balances.

Lilian Kluivers is oprichter van de
internationale Do-In Academy. In
samenwerking met anderen verzorgt
ze leerjaren tot docent en voor eigen
ontwikkeling. Via de eeuwenoude
bewegingsleer van Do-In maakt ze
oosterse geneeswijzen toepasbaar in
het dagelijks leven. Lilian is auteur
van verschillende boeken: Do-In, Tao
yoga voor gezondheid en energie,
Zwanger in Balans met Do-In yoga.
Momenteel werkt ze aan een boek
met als thema balans in de overgang.
Meer informatie:
www.doinacademy.com en
www.liliankluivers.nl.

Vrijdag 21.15-22.15: Vrouwen energie en
overgang, lezing. Zaterdag 10.30-12.30:
Open je meridianen met Do-In. We aarden,
geven het hart de ruimte en laten onze
intuïtieve wijsheid aan de oppervlakte
komen. Van 19.45-21.00: Do-In en toegang
tot jouw levensenergie. Lezing over de
belangrijkste uitgangspunten in de Chinese
geneeswijzen en het taoïsme, waarop DoIn is gebaseerd. In combinatie met
meditatieve oefeningen. Zondag 7.45-9.15:
Do-In en meditatie. Word wakker met
dynamische oefeningen die je meridianen
openen en taoïstische meditatie. Zondag
10.30-12.30: Do-In (meridiaanstrekkingen)
en zelf acupressuur.
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Lilian van Dam volgde vijftien jaar
geleden haar eerste teacher training
in de Indiase Himalaya’s. Na het
voltooien van de 800-uur Jivamukti
yoga opleiding in NYC opende Lilian
in 2013 ‘De Yogasalon’ in
Amsterdam. Yoga Magazine over
Jivamukti yoga: “Zo moet yoga zijn,
een combi van plezier maken en
oprechte betrokkenheid”.
Lilian speelt ook als muzikant op het
festival tijdens workshops en op het
podium met andere muzikanten.
Verwondering is een ontmoeting met
het mysterie! Meer informatie:
www.yogasalon.nl &
www.thriveyoga.nl

Donderdag 15.00-16.30: Live muziek van
Lilian bij de Hatha yogales van Indra.
Vrijdag 14.00-15.00: Welkom Cirkel met
Indra en live muziek van Lilian. Zaterdag
van 15.00-16.30: Jivamukti yoga aan zee,
‘To see the world in a grain of sand’ .
Vertrek 14.30 op de fiets naar het
Noordzee strand (West aan Zee bij
strandopgang Knrm). Zondag 10.30-12.30:
Workshop Introductie Indiase klassieke
zang, met Marianne Svasek. Maak kennis
met deze meditatieve muziekstijl aan de
hand van diverse zangoefeningen.

Lotus Satya is Hatha yoga docent
en geeft creatieve workshops, in
groepen en individueel. Zij werkt
holistisch, in verbinding met het
Sjamanisme en Taoïsme. In 2005
voltooide ze haar opleiding aan het
Brabants Conservatorium, in
muziektheater uitvoerend en
zangpedagogie. Daarnaast is ze
zeilinstructrice. Ze ontwikkelde haar
eigen yoga kledinglijn. Op het festival
brengt ze kleurrijke inzichtelijke
workshops die helend doorwerken en
je in contact brengen met je eigen
creatie kracht: ’Live your Truth’! Meer
informatie: www.satyara.nl.

In de Crea tent op het hoofdveld.
Vrijdag 19.00-20.15: Vele kleuren van
Verwondering. Met elkaar versieren we een
Boeddhabeeld en maken een tempel van
verwondering. Zaterdag 10.30-12.30:
Chakra’s schilderen op textiel. Verwonder
jezelf, decoreer je eigen yogakleding!
Van 14.30-17.30: Tempel van
Verwondering. Wat is verwondering voor
jou? In deze cirkel met yoga worden
lichaam en geest uitgenodigd in
verwondering te zijn je eigen creatiekracht!
Zondag 10.30-12.30: Het maken van een
instrument. Het maken van een instrument
of sieraad. In verwondering zijn zoals een
kind dat schelpen vindt op het strand.

Marianne Svasek werd geboren in
Nederland en studeerde Indiase
klassieke muziek op het Rotterdams
conservatorium. Ze studeerde cum
laude af in Dhrupad zang (oudste
vorm van Noord-Indiase klassieke
muziek) en Sarangi (Indiaas houten
snaarinstrument). Ze won met
Dhrupad zang een gouden medaille
in Varanasi in 2014. Momenteel geeft
ze les aan het Rotterdams
conservatorium. Meer informatie:
www.mariannesvasek.com.

Zaterdag 7.45 - 9.15: Indiase
klankmeditatie met Lilian van Dam. Deze
Dhrupad stemoefening richt zich op het
gewaarzijn van de klank door het zingen
van verschillende klinkers, die langere tijd
worden aangehouden en eindigt in stilte.
Zondag 10.30-12.30: Workshop Indiase
klassieke zang. De oorsprong van deze
oude traditie is verbonden met het
reciteren van de heilige klank OM en de
Vedische sutra’s. Maak kennis met deze
meditatieve muziekstijl, diverse
zangtechnieken, ritme (tala) en melodie
(raga). Samen met Heiko Dijker.
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Marieke de Lange is sinds 2012 full
time Kundalini yoga docent en wil
zoveel mogelijk mensen met deze
krachtige transformerende techniek
in aanraking brengen. Met partner
Tim Schipper richtte ze de
internationale online Kundalini yoga
school op. Hiermee inspireren en
motiveren zij mensen om hun
spiritual practice onderdeel te laten
zijn van hun dagelijkse leven. Om zo
te kunnen leven vanuit authenticiteit
en waarheid. Ook organiseren zij
yogareizen en vanaf september 2018
een Teacher Training Level 1.
Meer informatie:
www.kundaliniyogamsterdam.com.

Kundalini yoga is een duik in de oneindige
diepten van jezelf waarin alles aanwezig is.
Zaterdag 5.45-7.15: The Essence of Self.
Tijdens deze Sadhana aan zee openen we
ons voor onze essentie. Vertrek om 5.30
op de fiets naar het Noordzee strand (West
aan Zee, strandopgang Knrm).
Zaterdag 19.45-21.00: Discover who you
are by seeing what you are not. Schud
alles van je af wat je niet bent en verbind je
met de directe bron van vreugde. Zondag
13.45-15.00: Self Experience. Vandaag
gaan we dieper naar binnen om het festival
achter ons te laten in het besef dat de
verbinding waar we naar op zoek zijn nooit
verloren gaat!

Mariette de Kroon geeft Tibetaanse
yoga en de Lu Jong Tibetaanse yoga
teacher training. Ze geeft les bij
Delightyoga in Den Haag. Je kunt
met haar mee op yogacruise, Lu
Jong yogavakantie in Bhutan of
genieten van strandyoga. Lu Jong
opent je lichaam, hart en geest.
Ervaar deze beoefening voor
gezondheid en geluk. Lu Jong brengt
je thuis bij jezelf op een verrassend
eenvoudige, fijne en effectieve wijze.
Voel je natuurlijke kwaliteiten! Meer
informatie: www.lujong.org.

Vrijdag en zaterdag van 11.00-12.30:
Tibetaanse yoga aan zee, Oorsprong van
de bron. Vertrek om 10.30 op de fiets naar
het Noordzee strand (West aan Zee bij
strandopgang Knrm). Leer deze
verjongende oefening en breng de 5
elementen in balans. Verscherp je
zintuigen en bewustzijn.
Zaterdag 6.15-7.15: Tibetaanse yoga,
Sereen als een meer (bij het Duinmeer).
Vloeiende beweging, krachtig en zacht, op
het ritme van de adem. Van 18.15-19.30:
Mindfulness wandeling door de duinen.
Van 13.45-15.00: Lu Jong Tibetaanse
yoga, Diamantenhart. Voel je sterk als een
diamant!

Mark Dowe is a senior teacher at
Svaha Yoga in Amsterdam, where he
teaches a dynamic Vinyasa yoga
flow. He is an international Vinyasa &
Yin yoga teacher, dancer, certified
trainer for orthopedic spine with 20
years of teaching experience. He
constantly expands his
understanding of the practice,
philosophy and the human aspect
and ties mindfulness and philosophy
into his classes. The classes are
playful, powerful and individual! More
information: www.markdowe.yoga

Mark teaches 6 dynamic Vinyasa Krama
classes: The Wonder that you are. We
discover & celebrate our body, through
what feels good and what challenges us,
letting go of ‘should be’ and dive into what
you truly are.
Marks mantra: ‘Take the practice serious
but don’t take yourself so serious’.
Friday 14.30-16.00 & 19.00-20.15,
Saturday 7.45-9.15 & 19.45-21.00, Sunday
from 7.45-9.15 & 13.45-15.00: Vinyasa
yoga. Advanced level & knowledge of
Surya Namaskar & playfulness are
recommended!

Martijn Zij ervaart kracht en
schoonheid in het samen maken van
muziek. Hij is een veelzijdig muzikant
en veelgevraagd Ecstatic Dance DJ.
Martijn nodigt een ieder uit om te
zingen, te dansen en de vreugde
ervan te ervaren. Van Sanskrit
bhajans tot en met moderne dans
muziek. Te genieten van dans,
meditatie, muziek en stilte. Meer
informatie: www.mzr.nl.

Martijn speelt op het festival samen met
andere muzikanten, zoals David Lurey en
tevens bij de openingsceremonie.
Zaterdag 19.45-21.00: Ecstatic Dance met
DJ Martijn & Nianna Bray. Kom je dansen
aan de voet van de duinen?
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Mattijs van Katwijk geeft Chinese
yoga – ofwel Tao training.
Kenmerkend voor dit pad is de
nadruk op oorspronkelijkheid; het
hervinden van onze ware natuur. De
training, een combinatie van
beweging, meditatie en inzicht, is
eenvoudig en diepgaand. Ze gaat
voorbij aan de vorm en richt zich op
het verhelderen van de geest en de
bezieling van het lichaam.
Levenskracht als motor voor
persoonlijke ontwikkeling en het
loslaten van wilskracht. Hij geeft
sinds 2004 professioneel trainingen
en heeft zijn eigen studio in Den
Haag. Hij geeft helder en met humor
les. Meer informatie:
www.studiomeng.nl.

Vrijdag 19.00-20.15: Tao training
Emotionele balans. Yoga voor vitale
organen.
Zaterdag 7.45-9.15: Tao training voor
persoonlijke ruimte, gezondheid,
authenticiteit en spirituele groei.
Van 10.30-12.30: Tao training Sexuele
vitaliteit.
Van 18.15-19.30: Tao training Energie
velden en lesgeven. Voor een optimale
overdracht én het behoud van energie is
het werken met energie velden essentieel.
Zondag 7.45-9.15: Tao training
Wondermeridianen. Voor vitaliteit en
bewustzijn.
Van 10.30-12.30: Tao van de man,
Mankracht.

Megan Riley, after many years of
study and practice, she received level
2 authorization from her teacher,
Sharath Jois, in India in 2012. She
runs her own Mysore program in
Greenwich, Connecticut. Her
teachings encourage surrender to
meet your self where you are. With
the work of recognizing the old
patterns of the mind and body. Within
this balance of acceptance and
exploration, the practice is revealed.
Currently she teaches Ashtanga yoga
in Den Haag. At the festival she
teaches with her partner Jurre
Twijnstra. More information:
www.delightyoga.com.

Saturday 7.45-9.15: Ashtanga yoga,
Mysore style. Self practice under
supervision of Megan and Jurre.
From 11.00-12.30: Vinyasa yoga. A moving
meditation, riding the waves of the
Vinyasa. Explore the Ashtanga sequence
as a rhythm of the breath. Departure at
10.30 on the bicycle to the beach (West
aan zee, entrance Knrm).
From 15.00-17.00: A consciousness web of
focus, stability and breath. Workshop to
consciously feel your body by fixating your
awareness on various focal points. The
better you can focus, stabilize and breathe,
the more you will experience stillness.
Sunday 10.30-12.30: Primary series. For
those who like to challenge their mental
and physical ability on the yoga mat.

Michael van Maasdijk (Akaal Sahai
Singh) is gecertificeerd kundalini
yogaleraar en inspirator. Ook heeft hij
M-Healing en Kundalini Coaching
opleidingen gevolgd. Hij brengt je
met zijn muziek en charme in
beweging en opent vele harten. Meer
informatie: www.bewustworder.com.

Michael creëert op het festival de Healing
Temple, een pagode voor BewustZijn,
samen met Brenda Weverling en anderen.
Een plek om tot jezelf te komen, je verhaal
te delen, healing te ontvangen, vragen te
stellen, te integreren, bewust te Zijn. Hier
geven ze groepshealings (op donatiebasis
voor het goede doel Stichting Duniya) en
daarnaast is er ruimte voor dieper gaande
privé sessies.
Groepshealing (inloop) sessies:
Vrijdag 11.00-12.00 en 15.00-16.00
Zaterdag 10.00 - 11.00 en 14.00-15.00
Zondag 10.00-11.00 en 13.30-14.30
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Mo Stipsen is Vinyasa yogadocent
en Bhakti muzikant. Hij heeft in India
gereisd en zich intensief verdiept in
de wortels van yoga tradities. Hij
studeert Ayurveda en Yoga Therapie.
Zijn pad bracht hem via yoga en vele
spirituele stromingen bij de Vedische
cultuur. Via Bhakti, liefde voor het
'leven', de weg vrijmaken om jezelf te
zijn. Meer informatie: www.lokah.nl

Vrijdag 11.00-12.30: Bhakti Vinyasa yoga.
Een reis door de Bhagavad Gita met
asana, live muziek en mantra.
Zondag 11.00-12.30: Bhakti Vinyasa yoga
aan zee. Dynamische yoga op het ritme
van de adem. Vertrek 10.30 op de fiets
naar het Noordzee strand (West aan Zee
bij strandopgang Knrm). Van 13.45-15.00
Bhakti vinyasa yoga. Een reis door de
Bhagavad Gita met asana, live muziek &
mantra. Deze yogalessen zijn voor
gevorderden en ervaring met de
zonnegroet is wenselijk.

Myrna van Kemenade is oprichtster
en eigenaar van Yogadreams in
Zaandam. Haar visie is het laten
voelen wat yoga is en wat het voor je
kan betekenen. Ze heeft haar
tweede opleiding in Los Angeles
gevolgd bij Shiva Rea. Myrna blijft
zich verdiepen, onder andere met
haar eigen nieuw ontwikkelde stijl:
Barre Yoga. Vrijheid in beweging en
alles mag, niets moet. Je kan haar
online yogalessen volgen op
www.yogaonline.nl &
www.yogadreams.nl.

Vrijdag19.00-20.15: Mindful yoga, When
you really listen to your heart, expect
miracles. Horloge af, mobiel uit en waan je
in de tijdloze zone. Je hoeft alleen maar te
zijn…
Zaterdag 10.30-12.00: Energetic Vinyasa &
Mindful yoga. Een gebalanceerde les met
krachtige en vloeiende houdingen die in
een flow met elkaar verbonden zijn.
Afgewisseld met Mindful yoga, wat een
diepe kalmerende en bevrijdende werking
heeft. Waardoor je dichter bij je hart komt
en de wonderen van jouw zijn kunt
ervaren. Met live gitaar en zang
begeleiding door Irene Sportel.

Natanja van den Brink ervaart een
lichter leven met yoga, het maakt
haar aards en helder. Dit delen is
haar passie. Haar stijl is thematisch,
puur en met beide voeten op de
grond. De Saswitha opleiding vormt
haar basis, aangevuld met
bijscholingen in binnen- en
buitenland. Onlangs is zij het
programma Joyful Living gestart en
zij doceert nu ook bij Saswitha. Op
het festival geeft Natanja in het
voorprogramma twee workshops
Chakra yoga en op zondag
Saswitha yoga. Meer informatie:
www.yoga-bloemendaal.nl.

Donderdag 15.00 - 16.30: Onvervulde
verlangens, hechten en onthechten, hoe
doe je dat? Ontdek hoe emoties
vrijkomen. Met het verlengen van de adem
ontstaat ruimte en leegte, overgave.
Vrijdag 7.45 - 9.15: Adem, het wonder dat
jou doet bewegen. Ervaar verbondenheid
en harmonie, vanuit het 3e naar het
4e chakra.
Zondag 7.45 - 9.15: Verwonder je over het
mysterie van materie. Ontmoet de
samenwerking tussen aardekracht en
lichtheid; fysieke asana’s in combinatie met
de beoefening van tapas (discipline).

Nianna Bray (USA) has dedicated
the past 22 years of her life to
somatic studies that include many
forms of dance and movement
therapies, Yoga and Tantra
philosophy and practices as well as
bodywork and somatic psychology.
Through her felt human experience,
global travel, dedicated study and
spiritual exploration she has
connected to the world and cultivated
in herself a love for movement and
meditation that informs who she is
and how she serves. ‘Our human
connection and love for the earth are
the most important things to
me’. More
information: www.niannabray.com

Saturday 10.30-12.30: Tantra yoga.
Wonder about Tantra? Step into a
lighthearted, yet powerful tantric practice to
awaken soul wisdom and connection.
From 19.45-21.00: Ecstatic Dance with DJ
Martijn Zij and Nianna.
Sunday 7.45-9.15: Primal flow yoga, The
Wonder of a new day. Begin your day with
a strong & healthy spine and glute. With
bio-tensegrity, dynamic alignment & natural
spinal curves we will fully engage.
From 10:30-12:30: Sensual Embodiment,
women's workshop. Ever wonder what it
would be like to feel safe in your body, let
go of judgement and enjoy your own
sensual energy and movements? Join us!
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Noor Palazzi is sinds1996 docent
aan de Saswitha Opleiding voor Yoga
en Wijsbegeerte, en ook daarbuiten.
Haar lesstijl kenmerkt zich door
souplesse en kracht, enthousiasme,
precisie, stroming en levenslust. De
oefeningen vloeien moeiteloos in
elkaar over als een dans. Inspanning
en ontspanning omarmen elkaar. Het
is haar passie om yoga aan een zo
groot mogelijk publiek te introduceren
en mensen te inspireren zelf te gaan
oefenen. Op het festival zijn de
workshops van het Saswitha team op
veld Prana (7) en ook aan zee. Meer
informatie: www.yoga-saswitha.nl

Donderdag 15.00-16.30: Landen in jezelf.
Verstillen, naar binnen keren en landen...
Vrijdag 11.00-12.30: Open je hart! Een
vreugdevolle les met hartopeners,
concentratie- en visualisatie-oefeningen.
Zaterdag 7.45-9.15: Asana en pranayama.
Vitale ochtendles met beweging en
verstilling door concentratie op de adem.
Van 18.15-19.30: Wonder van het Zelf.
Krachtige en subtiele yoga-oefeningen
waarmee je contact maakt met jezelf.
Vanuit de ontmoeting met het persoonlijke
zelf kun je de verbinding ervaren met het
universele Zelf. De yogalessen zijn
geïnspireerd op de Mahābhārata.

Patric Booi en Daan Timmers zijn
oprichters van Yoga Lab Studio in
Amsterdam. Zij ontwikkelden Natural
Alignment yoga en geven TRE
(Tension Releasing Exercises). Een
somatische benadering van het
lichaam staat voor hem centraal.
Bewegen in contact met jezelf én met
je omgeving! Momenteel geeft Patric
vooral workshops en privélessen aan
mensen met zware fysieke en/of
mentale klachten. Graag laten Patric
en Daan jou TRE ervaren. Meer
informatie: www.yogalab.nl

Zaterdag 15.00-17.00 en zondag
10.30-12.30: Tension Releasing Excercises
(TRE). Loslaten van stress en diepe
chronische spanning. Deze
lichaamsgerichte methode bestaat uit een
serie fysieke oefeningen, die een
lichaamseigen ontladingsmechanisme
activeert en reguleert. Dit uit zich in
warmte, doorstroming en spontane
bewegingen of trillingen van het lichaam.
Spanning vindt zijn uitweg en het lichaam
kan terugkeren naar een kalmere staat van
zijn. De ontlading is spontaan en op ieder
gewenst moment door jezelf te stoppen.

Patty Jongemaets heeft
Deugdenyoga ontwikkeld en geeft
docentenopleidingen Deugdenyoga
en Kinderyoga. Ze schreef 4 boeken.
Deugdenyoga geeft diepgang
en bewustzijn op een lichte en
vreugdevolle manier. Kinderyoga
maakt van jou het beste wat je kunt
zijn: jezelf! In Reconnective yoga
ontstaat heling op fysiek, emotioneel,
mentaal of spiritueel niveau. Vertrouw
op het universum, dat wijs genoeg is
om te weten wat jij nodig hebt.
Meer informatie:
www.dolfijnwellness.nl.

Zaterdag 10.30-12.30: Deugdenyoga.
Ervaar hoe je een deugd kunt integreren
op het niveau van hart, hoofd en ziel. Door
te werken met chakra’s, asana’s,
affirmaties en etherische olien. Van
19.45-21.00: Reconnective yoga.
Verwonder je over energie- en
lichtfrequenties en laat je helen op ieder
niveau.
Zondag 7.45-9.15: Deugdenyoga. Met de
prachtige deugd Verwondering. Weet dat jij
een wonder bent!
Van 10.30-12.30: Kinderyoga voor
volwassenen. Kom in diepe verwondering
en voel je weer even kind. Ervaring is
niet nodig voor deze workshops.

Peter van der Burg is initiatiefnemer
van Stichting Yoga Festival en
organiseert samen met Indra Bose
het jaarlijkse Dutch Yoga Festival op
Terschelling. Hij is internationaal
gecertificeerd yoga docent. En geeft
geeft met veel enthousiasme Hathaen Kundalini yoga en beoefent
intensief verschillende vormen van
yoga, zoals Anusara en Kriya yoga,
alsmede TRE. Hij organiseert met
veel inspiratie yogaweekenden op
Terschelling en de Veluwe. Meer
informatie: www.yogaterschelling.nl.

Zaterdag van 5.45-7.15: Hatha yoga aan
zee, Eén met de natuur. Volg de golven
van de adem. Duik in de zee van je
bewustzijn en ga voorbij iedere gedachte.
Het samensmelten van heart & mind. Een
adem geïnspireerde en krachtige Hatha
yoga sessie met zonnegroet, flow, heup en
hart openende houdingen om dieper te
ademen. Voor energie, stilte & kracht.
Verwonder je over de kracht van je natuur !
Vertrek om 5.30 uur op de fiets (naar het
Noordzee strand (West aan Zee bij strand
opgang Knrm) en neem een duik in zee bij
zonsopkomst (zwemkleding mee).
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Praful is a master sax & flute player
and charismatic performer. He
embraces jazz, soul, dance, Indian
and new world fusion with grace and
passion. His 10 solo albums and
many collaborations garnered
international success. He gives solo
concerts, healing events and
performs with Spirited Tribe, Sika,
Red Fulka, Satie Project, Satyaa &
Pari and others. Praful also plays for
author Eckhart Tolle and composed
many of the most popular mantras of
the singers Deva Premal & Miten.
More Information:
www.prafulmusic.com.

Friday 21.30-23.00: Meeting In Wonder.
Meditative concert with international top
musicians, guarantees a magical
experience expressing sound and Wonder!
Saturday 21.15-23.00: Dance Journey
Live. Praful & Spirited Tribe with
percussion, dance beats, vocals, flutes,
sax and a dash of electronic sparks. Let go
and dance the Wonder of Life with inspiring
and hip moving music!
Sunday 10.30-12.30: Healing Sound,
Healing Touch. With Praful & Vimal
Gabrielsen. Bathe in sound, awaken your
strength, rest inside, heal yourself. An
universal transmission and divine
experience.

Ria van Leeuwen is al vanaf het
begin deelnemer aan het Yoga
Festival en sinds 2018 geeft ze er
yoga. Naast Anusara yogadocente is
ze ook massagetherapeute. Ze
studeerde in Nederland en buitenland
met diverse gerenommeerde
docenten. Anusara is een vorm van
Hatha yoga uit Amerika, door
grondlegger John Friend.
Meer informatie: www.mamaste.nl.

Donderdag 15.00-16.30: Anusara yoga.
Vrijdag 7.45-9.15: Anusara yoga.
Anusara betekent ‘meegaan met de
stroom’ en ‘openen van je hart’. Het
belangrijkste principe is dat alles van
oorsprong goed is. We mogen de wereld
om ons heen en onszelf accepteren zoals
het is. Laat je verwonderen door je kracht
en mogelijkheden.

Rianne Hoekstra verzorgt al jaren
SUP yoga rondom Leeuwarden,
naast haar Vinyasa (Prana Flow
inspired) en Relax/Yin yoga lessen in
haar studio Club Yoga Leeuwarden.
Zij geeft dit jaar opnieuw SUP yoga
tijdens het festival! Het SUP board is
net zo breed als je yogamat en
daardoor verrassend stabiel. De
lessen zijn geschikt voor beginners,
maar ook voor de durfal is er genoeg
uitdaging.
Meer informatie: www.club-yoga.nl.

SUP yoga basics is op het duinmeer: 300
meter naar links vanaf de hoofdingang.
Zaterdag: 8.15 - 9.00, 10.15 - 11.00,
11.15 - 12.00,12.15 - 13.00
Zondag: 8.15 - 9.00,10.30 - 11.15,
11.30 -12.15, 13.45 - 14.30
Bij harde wind of regen vooraf informeren
bij de informatietent of de les doorgaat!
Eigen bijdrage € 5 per les i.v.m. vervoer en
huur van de boards. Bij inschrijving bij
informatietent direct te voldoen.
Doe kleding aan die nat mag worden, je
doet SUP yoga op blote voeten.

Rianne Roodbeen werkt als
leerkracht, pedagoog en kinderyoga
docent in Amsterdam. Op het festival
is zij een van de Kinderyoga
docenten. Momenteel brengt ze met
veel plezier Wobbelyoga over aan
kinderyogadocenten. Wobbelyoga
maakt gebruik van een
‘wobbelboard’, waarmee een nieuwe
wereld aan oefeningen en mooie
verhalen opengaat. ‘Na een les stapt
ieder kind trots, ontspannen en met
een grote glimlach van de Wobbel
af’. Meer informatie:
www.wobbelyoga.nl.

Wobbelyoga combineert het mooiste van
yoga en alle mogelijkheden van de
Wobbel. Dit maakt de yogalessen
vernieuwend, waarbij op een leuke en
uitdagende manier wordt gewerkt aan
kracht en balans. De ritmische bewegingen
op de Wobbel brengen rust in hoofd en lijf.
Inspanning en ontspanning worden
afgewisseld. Het lichaamsbesef van de
kleine yogi’s wordt vergroot en zij zien hun
zelfvertrouwen groeien.
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Vrijdag 19.00-19.45 en zaterdag
10.30-12.30: Wobbelyoga en kinderyoga
4-10 jaar.

Vrijdag van 19.00-20.15 en zaterdag
19.45-21.00: Body Percussie en
Stembevrijding. Tijdens de workshop leer
je om ritmes te maken met je lichaam en je
stem creatief te uiten. Je leert hoe je je
eigen ritme maakt en je stem kunt
verdiepen. Body percussie en
stembevrijding zullen je een gevoel geven
van ruimte en ontspanning in lichaam en
geest.

!

Sanne Bredt geeft yoga aan
kinderen (va 2,5 jaar) en
volwassenen via les, workshops en
kinderyoga kampen. In de studio, op
school, bij mensen thuis en waar
mogelijk in de frisse lucht van park,
bos of duin. Haar lessen zijn speels,
waarin de natuur en innerlijke
kwaliteiten (zoals moed,
dankbaarheid en creativiteit)
belangrijk zijn. Ze wil met yoga
kinderen begeleiden in balans te zijn,
waardoor ze keuzes maken die goed
voor henzelf en hun omgeving zijn.
Om zo bij te dragen aan een
positieve toekomst. Meer informatie:
www.dekinderyogatuin.nl

Voor de vaders en moeders is er nu de
kans om zelf te genieten van de workshops
die ze op het festival willen volgen.
Zaterdag 10.30-12.30: Wobbelyoga en
kinderyoga 4-10 jaar.
Wobbelyoga maakt gebruik van een
‘wobbelboard’, waarmee een nieuwe
wereld aan oefeningen en mooie verhalen
open gaat.
Van 16.00-17.00: Massage voor kinderen,
ouders zijn welkom.
Zondag 10.30-12.30: Tieneryoga voor
tieners van 10-16 jaar.
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ShivaSamba (Brazil) is a spiritual
music band from Rio de Janeiro with
four band members, among Carlos
Alberto Romão, Erica Humpert and
Leonardo Brandão. ShivaSamba’s
sound is weaved with ancient and
modern influences: the principles of
the Indian mantra practice with the
cosmopolitan Brazilian way of playing
music. A concert consists of cheerful
singing with audience, introspective,
meditative moments and an
explosion of musicality & rythms.
More information: ShivaSamba
Mantra Yoga

Friday 21.30-23.00: Live music Mantra’s &
Heartsongs with lots of warm Brazilian
vibes. Saturday 15.00-17.00: ShivaSamba
Elemental workshop. Let your mind and
senses guide you to feel the Wonder
inside! Experience a sensorial journey, with
touch, sound, movement, self-explorations
and pranayama. Allow a new experience to
awake your perceptions with harmonium
vibrations, drum beats and flute melodies.
Sunday 12.30-13.30: Lunch Concert
ShivaSamba.

Thomas Kwakernaat studeerde af
op de contrabas, in Jazz en Latin. Hij
ontwikkelde zich verder als
klanktherapeut, gebruik makend van
authentieke Tibetaanse en kristallen
schalen en Aziatische gongs. Hij
begeleidt mantra groepen met gitaar
en zang en speelt percussie. Ook
geeft hij workshops samenspel en
zang. Meer informatie:
www.thomasresonance.nl en
www.thomaskwakernaat.nl

Donderdag 20.45-22.00: Concert Sacred
songs and sounds. Met Dana van
Breukelen.
Vrijdag 15.00 - 16.00 en zaterdag 15.30 17.00: Klankconcert.
Met gongs, authentieke klankschalen,
hangdrum en andere wereldinstrumenten.
Tijdens het festival speelt hij ook basgitaar
bij de openingsceremonie en de
afsluitingsceremonie en bij het concert van
David Lurey. Verder geeft hij (individuele)
klanksessies met authentieke Tibetaanse
schalen en gongs.

!
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Roy Groeneveld is een Nederlandse
percussionist en zanger die bekend
staat om zijn krachtige percussie
optredens en inspirerende
workshops. Sinds zijn negende
speelt hij op professioneel niveau in
meer dan 17 landen wereldwijd
waaronder Duitsland, Frankrijk,
Engeland, de VS en China. Meer
informatie:
www.artistheartagency.com.
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Tijn Touber is muzikant, schrijver,
inspirator en oprichter van Lois Lane.
Hij leefde veertien jaar als yogi in
hartje Amsterdam en gaf
meditatielessen aan de Amsterdamse
politie, drugsdelinquenten en in
ziekenhuizen. Als geen ander weet
hij spiritualiteit en meditatie naar de
dagelijkse praktijk te vertalen. Hij
schrijft hierover columns, interviews
en verhalen. Hij schreef 6 boeken
over zijn innerlijke avonturen,
waarvan de meeste bestsellers
werden, waaronder ‘Spoedcursus
Verlichting’. Hij is oprichter van het
meditatienetwerk Stadsverlichting,
waaraan zo’n 1000 huiskamers
meedoen. Meer informatie: .
www.tijntouber.com.

Vrijdag 19.00-20.15: Spoedcursus
Verlichting. Meditatie is de kunst van het
jezelf uit de weg gaan en in harmonie
komen met de stroom van het leven. Tijn
deelt de basistechnieken van meditatie.
Zaterdag 15.00-17.00: Meditation Concert,
Seven steps to paradise. Open je hart,
wees toeschouwer van je gedachten en
ervaar je volledige potentieel. Dit
meditatieve concert van Tijn (gitaar, zang,
piano) en Binkie (zang, sounds, flutes,
hangdrum) neemt je mee naar je
oorsprong langs de zeven niveau’s van het
levensspectrum.
Zaterdag 19.45-21.00: Eiland Verlichting.
Ontdek de kracht van stilte. Ontdek hoe je
je innerlijke vuur kunt aansteken, zodat je
jezelf en je omgeving kunt verlichten.

Tom van Huijstee is muzikant en
ademcoach. In Amsterdam geeft hij
workshops Helende Adem
(verbonden adem techniek), zowel
aan groepen als individueel. Ook
organiseert hij retraites op Ibiza. De
Verbonden ademmethode geeft
balans, ontspanning en bewustzijn.
Op het yoga festival zie je zijn
veelzijdigheid: van ademsessies tot
het maken van poëtische live muziek.
Bij zijn optredens als muzikant
ontstaan beweging en expressie
vanzelf. Meer informatie:
www.breath-of-life.info en
www.healinghouseibiza.info.

Voor de ademsessies verzamelen bij de
Ademtent. Donderdag 17.30-19.00:
Helende Adem (voorprogramma).
Vrijdag 14.30-16.00, zaterdag en zondag
10.30 -12.30: Introductie Helende Adem.
Zaterdag 15.00-17.00 Intensive Helende
Adem. Uitsluitend toegankelijk voor
deelnemers die de introductie hebben
gevolgd. Dit is een intensieve en krachtige
manier van ademen waardoor energie fors
gaat stromen, zodat lichaam, geest en
emoties in beweging komen. Interessant
als je wilt weten wat adem als vorm van
therapie kan doen.

Vir Kaur is gecertificeerd Kundalini
yoga docente sinds 2010. Zij geeft
yoga en (individuele) gong-sound
healing sessies. Kundalini yoga laat
je een stroom van levenskracht
ervaren en dieper vertrouwen op het
leven. Een ontdekkingsreis om je hart
te openen en jezelf en de ander
werkelijk te ontmoeten.
Meer informatie:
www.vir-yoga-gong.nl

Vrijdag 6.00-7.30: Kundalini yoga bij het
duinmeer.
Zaterdag en zondag 10.30-12.30: Yoga en
Gong. De yoga balanceert je energieveld
en maakt je open, zodat je de diepe gong
klanken nog beter kunt ontvangen. Deze
reinigen je lichaam en brengen je in een
droomstaat.
Zondag 5.45-7.15: Kundalini yoga aan zee
met live mantra muziek. Vertrek om 5.30
op de fiets naar het Noordzee strand (West
aan Zee bij strandopgang Knrm).
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Vijay Gopala (India), founder of Yoga
Gita, has been studying and
practicing yoga from a very young
age. Yoga has been passed on to
him through generations. He has
master degrees in yoga and
philosophy. He approaches the
ancient subject from a scientific angle
on today’s society, beyond pattern of
any styles. His aim is to spread the
knowledge and practice of self
awareness, which is the core element
in yoga. Yoga Gita offers Teacher
Training Courses (RYS 200, 300 &
500 hours) in India and the
Netherlands. Vijay gives individual
sessions on request at the festival.
His workshops are in English and
suitable for all levels. More
information: www.yogagita.org

Friday 19.00-20.15: Why Yoga. Wondering
how yoga should be practiced? Come and
experience it as it is!
Saturday 7.45-9.15: Wonder of Sun
salutation.
From 10.30-12.30: Pranayama, breathing
techniques.
Sunday 7.45-9.15: Practice of posture from
the traditional Indian yoga.
From 10.30-12.30: Satsang, come together
to experience this wonder for right direction
of your yoga practice and life!

Vimal Gabrielsen was born with the
ability to transmit divine love, wisdom
and healing energies to herself and
others. But only in her thirties, she
started to discover, trust and expand
this divine gift. She was also trained
by Dr. Eric Pearl in Levels 1, 2, 3 of
Reconnective Healing. Vimal is a
mother, works as a healer and coorganizes spiritual gatherings.
More information:
www.vimalgabrielsen.com

Sunday 10.30-12.30: Healing Sound,
Healing Touch, with Praful & Vimal
Gabrielsen.
Awaken your strength and rest inside.
Come back to yourself, rest in your body,
get energized & rejuvenated. Bathe in
sound - heal yourself – love yourself!

Willemijn Bessem heeft de
Ashramgids (1998) voor India
geschreven en deelt de afgelopen
twintig jaar haar ervaringen op het
gebied van spiritualiteit, meditatie
en mediumschap. Zij neemt
daarin haar inzichten mee vanuit de
Tantra en het Taoïsme die net als
Yoga het bewustzijn van je
eigen levensenergie zien als voertuig
naar inzicht, liefde, eenwording en
extase. Willemijn deelt haar kennis
tijdens workshops, individuele
sessies, festivals en retraites. Meer
informatie: www.hetlevenscollege.nl,
www.mediumschap.com.

Vrijdag 16.00-17.00: Het pad van Yoga.
Yoga als pad van bewustwording.
Elke yogavorm (bv karma, bhakti, jnani en
raja) geeft haar eigen oefening om
in harmonie en liefde te leven. Daarnaast is
het belangrijk te leren omgaan met
de gevoeligheid, inzichten en energie die je
krijgt wanneer je het pad van yoga loopt.
Om dit op een ontspannen manier
te integreren in je dagelijkse leven.
Vrijdag 19.00-20.15: Verbinding & Intimiteit.
Waar Yoga en Tantra elkaar ontmoeten.
Wat weerhoud je om te leven in liefde en
ware intimiteit? Welke mogelijkheden zijn
er om je levensenergie in te zetten voor
creativiteit, healing, intimiteit of
het verdiepen van je geestelijk leven?

Yvonne de Hoop is oprichter en
eigenaar van yogastudio Happy Yoga
in Groningen. Zij geeft verschillende
vormen van yoga: Hatha, Critical
Alignment, zwangerschapsyoga,
yoga & ontspanningstherapie en
meditatie. Zij verzorgt yogavakanties
en geeft inspirerende lessen op yoga
festivals. Yvonne: ‘Door yoga ben ik
het leven pas echt gaan ervaren. Het
heeft me geopend en in contact
gebracht met mijn ware essentie’.
Meer informatie:
yvonnedehoopyoga.nl.

Vrijdag 14.30-16.00 en zaterdag
10.30-12.30: Yoga in concert, Innerflow &
music. Een uniek samenspel van yoga en
live muziek met Jan en Yvonne. Tijdens
deze les worden oeroude Indiase Ragas
(melodie) en Talas (ritme) gecombineerd
met technieken vanuit de Critical Alignment
yoga. Yogahoudingen, muziekklanken, en
meditatie komen samen tijdens dit
bijzondere concert. Tijdens de les nemen
we je mee in een flow van beweging, adem
en ontspanning. Trek warme kleding aan
en neem evt een dekentje mee. Maximaal
aantal deelnemers ivm materiaal: 30.
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Yoga practice is a process that removes all
kind of illusions and limitations from life.
Everyone is limited by their own imprints
and beliefs. Through yoga you are able to
harmonize your energies to manifest the
true potential of your Self.

Team Yoga Festival
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Peter van der Burg & Indra Bose
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