
Workshop ronde 3 zondag 9 juni 2019 tussen 9.30 en 12.00 u 
 
Locatie: De Deel tijd: 9.30 – 12.00 uur  

Tribal Fusion Dance –  Lucie Slaninová 

 
This dance is very feminine, deep, sensual, naturally shaping figure and strengthens muscles. It 
strengthens the pelvic floor muscles, but also intensive muscles all the body. Higher levels give 
the impression of snake movements, I choose for a better stretching exercises, warm up the whole 
body and toning muscles for dancing. I choose the way to strengthen the parts needed for the 
dance and its proper implementation and healthy. And also to dance slowly gained lightness and 
expression snake woman. Music use not only oriental, but all across a wide spectrum of world 
music with modern electronics also. I want that the women who will go out of my classes a feel 
nicely rested and had the joy of body and dance. For serious dancers: I wish that every discovered 
her own speech and formed it with joy, it was not afraid to add their own elements.  

 

Locatie: Tipi (Healingveld) tijd: 14.30 – 16.00 uur 

Workshop Voice Dialogue door Karin Roozemond (Heart of Matter Coaching) 
 
Je bent vast wel bekend met die stemmetjes in je hoofd die allemaal een eigen mening lijken te 
hebben. Volgens de voice dialogue methode hebben we allemaal verschillende ‘ikken’ of 
subpersoonlijkheden. De sterkste ‘ikken’ staat meestal vooraan op het podium van het leven en 
hebben de touwtjes in handen. De meer verborgen, of stille ‘ikken’ staan achteraan, half verborgen 
in de coulissen, maar juist die hebben vaak interessante dingen te vertellen waar je je nauwelijks 
bewust van bent. In deze workshop gaan we spelen met dit gegeven, we leren hoe je de regisseur 
kan worden en al deze ‘ikken’ kan omvatten, de luide en de stille en hoe je kanten van jezelf kunt 
ontmoeten die anders misschien wel verborgen zouden zijn gebleven. 
 
 
 

https://oohlalafestival.files.wordpress.com/2019/01/naamloos-05603-e1548700287565.jpg


Locatie: Theaterzaal tijd:14.30 – 16.00 uur 

Burlesque met Pippa Pinuppins 
 
Een blije dansvorm waarbij we ons op en top vrouw gaan voelen en dusdanig bewegen. Kom het 
proeven en maak het mee! Zwoel en feestelijk je vrouw zijn vieren voor maar liefst twee x anderhalf 
uur zalige danslessen! We gaan werken met de zogenaamde props: sensueel dansen met veren, 
sluiers, maskers, hoedjes, glitters, pruiken, waaiers, stoelen, hakken, boa’s en andere attributen. Met 
veel humor en plezier, ons meest sensuele en vrouwelijke zelf tevoorschijn toveren!  Ook werken we 
toe naar een groepschoreografie die we laten zien op zondagavond aan publiek.  Pak je podium en 
spotlights dus! 
 

 

Locatie: De Dromenvanger tijd: 14.30 – 16.00 uur 

Tantra Workshop “Intimiteit” voor singles en stellen –  Arnoud Colenbrander en Mieke Vos 

 
Laat je verrassen door deze Tantra workshop waarin we jullie meenemen op 
ontdekkingstocht rond het thema intimiteit. 
We doen een aantal contactoefeningen en een meditatie in tweetallen. 
Ook is er ruimte om je ervaringen te delen. 

We streven naar een gelijk aantal mannen en vrouwen. 
De kleren blijven aan. 
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Locatie: de Oerakel Tent (Healingveld): tijd: 14.30 – 16.00 uur 

Flower of Life Graffiti op het Terrein door Mark Bresser en Eve Oevering 

 
Na een korte introductie gaan je actief aan de slag 
met een emmertje kalkwatermix en een kwast. 
We denken aan een kleine Flower of Life (5m 
doorsnede). Met elkaar maken we de afbeelding in het gras. 
Het is een actieve meditatie, 
door zelf je cirkel te trekken Breng je je focus helemaal naar het hier en nu. De energie van 
het symbool werkt mee en is een blijvend kado voor het festival!  Info: http://www.oerakel.nl 

 

Locatie: de Trance Tent: tijd: 14.30 – 16.00 uur 

Mandala’s tekenen & schilderen –  Cindy Weerman 

 
Volgens oosterse wijsheden geeft een mandala inspiratie en innerlijke verrijking. Ze maken je bewust van 
de oneindigheid van ons bestaan en de verbinding met alles om je heen. 
Het tekenen en schilderen van een mandala werkt rustgevend. 
In deze workshop teken je eerst een mandala mbv lijnen en een passer. 
Vervolgens teken je vanuit je gevoel verschillende vormen, symmetrisch rondom de cirkels van de 
mandala. Als je tekening klaar is kun je de mandala schilderen en genieten van je persoonlijke kleurrijke 
mandala-schilderij. Ivm de materialen wordt er een bijdrage van 5 euro gevraagd. 

 

 
 
 
 
 

http://www.oerakel.nl/


 
Locatie: Shamyana Tent tijd: 14.30 – 16.00 uur 

Workshop Ten Chi Nin: een combinatie van Yoga, Martial Arts en Meditatie: door 
Christian Knibbe 

 
Flexibel en in balans zijn als een Yogi - Relaxed als een ZEN monnik - Sterk en krachtig als een Ninja 
Het centrale thema binnen Ten Chi Nin is het vinden van het ‘midden’. We maken gebruik van Yoga houdingen 
en Tai Chi. Maar ook houdingen en duo-oefeningen uit de Oosterse Vechtkunst. Bij de Oosterse Vechtkunst 
gaat het niet om vechten, maar om een staat van zijn te bereiken waarbij je neutraal kunt kijken naar alles wat 
zich binnen- en buiten je bevindt; kortom: waarnemen vanuit jouw Midden. Je leert voelen hoe het is om in het 
midden te staan zodat emoties als angst, boosheid of verdriet je minder zullen beïnvloeden maar te handelen 
vanuit verbinding, liefde voor alles en iedereen, inclusief jezelf! 

 


