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

Ecstatic Dance met DJ Yarun Dee 

 
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 

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! 
Burlesque is een uitdagende en uitnodigende dansstijl waarbij je gebruik maakt van prachtige kostuums en attributen om 
uitbundig je vrouwelijkheid en sensualiteit te vieren voor en met elkaar en jezelf. 
Het teasen en verleiden krijgen een duidelijke plek in de dans, waarbij vrouwen empowerment en bevrijding altijd op de eerste 
plaats staat. 

 

Locatie: de grote Gypsy Tent tijd: 10.00 – 11.30 uur 

Soefi-dans met Dick Sinnige 

 
Dit is de gelegenheid om deel te nemen aan traditionele dansen uit de Soefi-traditie, en eigentijdse Hart-dansen uit Poona en San 
Francisco. Het dansen en zingen brengt je in de universele stroom.  Het opent je hart en maakt je geest los van de hypnose van de 
repeterende gedachten. De afgelopen twee jaar stroomde de zaal vol en ging het gevoel heel diep. 
Wat een feest om zingend en dansend thuis te zijn in jezelf!  

 

 
 
 
 



Locatie: de Dromenvanger tijd: 10.00 – 11.30 uur 

Osho Dynamic Meditatie – Ma Deva Madhuri 
 

Adem, schreeuw, huil, dans, beweeg en leef…. De Dynamic, is een 
intensieve ochtendmeditatie die je uitnodigt om weer volledig inje eigen 
kracht te komen. Deze meditatie geeft je de kans vol te ademen, alles wat 
je niet meer nodig hebt van je af te gooien en weer in je eigen centrum te 
landen. Vanuit daar beginnen we nieuw en fris aan de dag en vieren we 
dansend het leven. Trek gemakkelijk zittende kleding aan en neem indien 
mogelijk een blinddoek mee. 

 

Locatie: de Oerakel Tent (Healingveld) Tijd: 10.00 – 11.30 uur 

Vrouwen en drummen door Mark Bresser en Eve Oevering 
 
Een workshop voor iedereen (ook mannen!)  die meer willen weten over de (shaman) drum en wat 
vrouwen daarmee te maken hebben. We vertellen over het gebruik van drums zoals gevonden in de 
overleveringen en zoals nu in verschillende culturen. We gebruiken onze zelfgemaakte verschillende 
drums om het verhaal te illustreren. 
Je gaat kennismaken met shaman drums van verschillende huidsoorten en manieren om ze te 
bespelen. Info: http://www.oerakel.nl 
  

 

 
 
 
 
 

http://www.oerakel.nl/
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Locatie: de Shamyana-tent Tijd: 10.00 – 11.30 uur 

Boeddhistische Workshop – Paul Melis en Ingeborg van Berkel 
 
Onze zintuigen spiegelen ons iets voor, maar is dat wel écht? Is jouw waarneming de enige waarheid of kijken 

wij allemaal met andere ogen. Hebben wij een beperking door onze eigen ervaring of zijn we in staat om buiten 

onze eigen comfort-zone te reageren zonder oordelen? Tijdens onze workshop kijken we naar onze muurtjes en 

of we onszelf beperkingen opleggen door vaste patronen

 

Locatie: de Trance Tent Tijd: 10.00 – 11.30 uur 

Handheld Graphics workshop – Lucie Slaninová  
 
The term “graphics” is used in the present world in a variety of contexts. Originally, in the traditional sense of 
the word, the term “graphics” refers to the author’s, free creation of the artist – graphics. Painters, cartoonists 
and illustrators are also often used as an opportunity to express themselves.  At this workshop, we try simple 
hand-made graphics using stronger paper (quarter) and other available materials and items. This is the basis of 
screen printing. The workshop is designed for everyone without any differences, professionals and 
nonprofessionals also. The result will be an awakening of fantasy, imagination and spontaneous joy.

 
Locatie: de Bar Tent Tijd: 10.00 – 11.30 uur  

Mandala Weaving –  Karin Laars 

 
Mandala Weaving is een eeuwenoude kunstvorm die zijn oorsprong heeft in Tibet en 
Zuid-Amerika. De mandala’s worden met de hand gemaakt van garen, wol en hout. 
Het weven van een mandala is een oude spirituele praktijk voor veel inheemse volkeren 
in Amerika. Tijdens deze workshop leer je 6 verschillende vormen van weven waarmee je 
een eigen unieke mandala kunt maken. Door het mandala weven kun je in een diepe 
staat van meditatie komen. Het is daarnaast ook gewoon heel fijn en gezellig om samen 
te doen. Iedereen welkom! 
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