
Workshop ronde 1 zaterdag 8 juni 2019 tussen 9.30 en 12.00 u 
 
Locatie: De Deel tijd: 9.30 – 12.00 uur  

Ecstatic Dance met DJ Martyn Zij 
 
Ecstatic Dance is een “bewuste” vrije vorm dans. Iedereen kan deze dans dansen en iedereen is 
welkom. Dans en beweeg in alle vrijheid zoals jij dat graag doet. Jij maakt je eigen dans op jouw unieke 
manier  Je mag in je eentje dansen en/of met één of meerdere danspartners.  Wil je samen met iemand 
dansen, benader die persoon dan met respect. Stel jezelf de vraag: ‘Staat hij (zij) er open voor?’ Spiegel 
de beweging van die danser, maak oogcontact of biedt een hand aan. Zie en voel de reactie.  Wanneer 
je alleen wenst (verder) te dansen, breng dan je handen samen voor je hart en bedank de ander door te 
groeten met een knikkend gebaar. Namasté. 

 

Locatie: Tipi (op Healingveld) 9.30 – 12.00 uur 

Angel Cacao geeft energie.  
 
Laat je in verbinding gaan met je authentieke zelf. 
In een veilige omgeving wordt een ruimte gecreëerd om plezier te hebben, eerlijk te zijn en te 
genieten van het leven. 
Als je een trommel hebt of ander muziekinstrument hebt, dan mag je deze meenemen! 
We gaan er met z’n alle een fijne middag maken waar we in verbinding staan met onszelf en onze 
omgeving. 
Voor deze workshop/ceremonie wordt een bijdrage gevraagd van € 10,00 te verrekenen met de 

workshopgever.  

 



Locatie: de Theaterzaal 10.00 – 11.30 uur 

Massagedans door Mark & Janine (Wilde Ziel): 
 
Massagedans is een liefdevolle dans, waarbij het accent ligt op contact met elkaar maken op een zachte, 
afgestemde manier. Het is een spontane dans op blote voeten, waarbij zo min mogelijk wordt gepraat, 
om het lichaam en je impulsen beter te voelen en te volgen.  Massagedans wordt begeleid door Janine 
en Mark van Wilde Ziel.  We starten met een heerlijke warming up: 
Met prachtige oefeningen in afstand-nabijheid, grenzen aangeven, de ander uitnodigen en bij jezelf 
blijven. Massagedans is heerlijk speels en vrij. Met enkele voorbeelden laten we zien wat er kan ontstaan. 
Na de workshop volgt een korte sharing. Meenemen: makkelijke kleding waarin je je fijn voelt en 
geschikt om in te dansen. Flesje water.  

 
 
Locatie: de Dromenvanger 10.00 – 11.30 uur 

Workshop Shiatsu en Pranic Healing door Christian Knibbe en Michelle Tarenskeen 

 
Vind je het leuk om andere mensen terug in hun kracht te brengen door aanraking en verbinding 
(inclusief jezelf)? Vind je het interessant om meer te leren over energiebanen (meridianen), de 5 
elementen, chakra’s en Prana? Dan mag je deze workshop niet missen! Deze combinatie van 
Oosterse Geneeskunst biedt iedereen de handvaten om jezelf en anderen te kunnen helpen met 
hun klachten. Shiatsu is een Japanse vorm van drukpuntmassage. Bij Pranic Healing leer je werken 
met het energetisch lichaam en de chakra’s.  We werken deels op een mat (futon of yogamat) en 
deels zittend op een stoel of op de grond. 

 
 
Locatie: Oerakel Tent (Healingveld) 10.00 – 11.30 uur 

Creëren en helen met de Flower of Life door Mark Bresser en Eve Oevering 

 
We vertellen over het symbool, de mystiek en de magie erachter. Dit in een interactieve workshop 
met demonstraties, modellen en interactieve momenten. We laten zien hoe het symbool ons inspireert 
in de klankheling en de schilderingen die we maken. De deelnemers gaan ook zelf aan de slag en 
kunnen een  korte (zachte) ervaring van klankheling opdoen. 
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Locatie: Shamyana Tent 10.00 – 11.30 uur 

Kundalini Yoga –  Akal Kiret Kaur  
 
Kundalini yoga is behalve praktisch ook zeer krachtig. Het balanceert het kliersysteem en versterkt het 
zenuwstelsel. Het helpt je kalm, gecentreerd en helder te blijven tijdens alle uitdagingen van je leven. 
Door het beoefenen van kundalini yoga groei je. Je voelt je vitaler en energieker. Een kundalini yoga 
les  bestaat uit een kriya (een vaste volgorde van houdingen en ademhalingsoefeningen), ontspanning en 
meditatie. Elke les heeft een specifiek thema, de leraar zoekt een kriya en meditatie uit, passend bij dit 
thema. De structuur van een kundalini yoga is altijd hetzelfde, de inhoud kan iedere les weer anders zijn 
omdat er ontelbaar veel kriyas en mediaties zijn.

 
 
Locatie: Grote Gypsy Tent 10.00 – 11.30 uur 

Lachmeditatie door Dick Sinnige 

 
 
Lachen brengt je in een meditatieve toestand, waarin het denken ophoudt. Dat bevrijdt je van 
blokkades in je geest. Je bent moeiteloos hier en nu, zonder de druk van een zwaar verleden of een 
onzekere toekomst. Als je lacht, kun je niet langer meer serieus zijn. 
Lachen relativeert en ontspant. Lachen geeft ruimte in je hoofd, licht in je hart en maakt je adem 
lekker los. We beginnen met een eenvoudige Indianendans. Daarna doen we dramatische expressie,  
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