festival

Kom naar het
Eindelijk is het zover: de zeven beste yogi’s van 2013
zijn live mee te maken! Ze zijn uitgekozen door
lezers en een jury – bestaande uit de redactie en
de gerenommeerde docent Martyn Hoogstra – op
verschillende criteria, zoals: wat hebben ze gedaan
om de yoga te verspreiden? Wat hebben ze in 2013
voor bijzonders gedaan? Wat zeggen hun fans over
hen? Leiden ze een yogi levensstijl? We hebben een
prachtige selectie gemaakt die de variëteit van de
yoga op dit moment vertegenwoordigt: uit het hele
land, van verschillende yogastijlen, van jong tot
gearriveerd, van filosofie tot asana’s. Kom jij ook?
Wie? De 7 beste yogi’s van 2013
Waar? Felix Meritis in Amsterdam
Wanneer? Zondag 24 november
Prijs: € 95,- / abonnees € 85,- dat is inclusief:
• Héel veel yogalessen o.a. Hatha, Ashtanga,
Kundalini, Yin, Anusara en Acroyoga
• Workshops, lezingen, meditatie, muziek en kraampjes
• Vegatarische lunch en thee
• Yogamat t.w.v. € 40,• Goed gevulde goodiebag

Olav Aarts

Hij liep een
maand door
Birma als monnik met een
bedelnap. Maar gelukkig is hij
weer terug, zodat wij van zijn
geweldige yogalessen en filosofie kunnen genieten.

Luc Acke

Als singersongwriter componeert hij zijn
eigen mantra’s
op harmonium en gitaar. Dit
jaar stond hij naast Deepak
Chopra op de bühne. Laat je
meevoeren door zijn muziek.

Yogi-van- het-jaar-festival!
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Gosta van Dam

Gosta is een
persoonlijkheid.
Hij kreeg zijn
opleiding in
New York, en zijn lessen zijn
een onvergetelijke mix van
mantra’s, popmuziek, humor en
gedegen asana’s.

Schrijf je nu in op www.yogaonline.nl/festival.
Het aantal plaatsen is beperkt, dus wees er snel bij.
Esther Ekhart

Deze sympathieke docente
uit Almere heeft
tienduizenden
fans op Youtube, en startte dit
jaar met online yogalessen.
Nu is de kans haar live mee te
maken!

Marieke de
Lange

Ze verscheen
in het mooiste
meisje van de
klas. En ze is niet alleen mooi:
deze ex-theaterdocent richtte
een stichting op die theater
maakt voor Indiase straatkids.

Johan Noorloos

Misschien
wel de meest
bekende yogi van
Nederland. Hij
verschijnt in tijdschriften, op tv,
heeft een docentenopleiding,
organiseert retreats. Dit jaar
opent hij zijn nieuwe yogaschool.

Diana
Plenckers

Haar vader
was een van de
eerste yogi’s van
Nederland. Ze is directeur van
de Saswitha opleiding. Met een
grote schare fans: Diana kreeg
de meeste stemmen!

Bekijk de yogi’s
alvast op Yogatv

Alvast een voorproefje: de
7 yogi’s tonen hun favoriete
serie of oefening op
Yogatv. Doe mee met hun
10-minuten oefeningen. In de
komende maanden krijg je
telkens nieuwe video’s. Zie
www.yogaonline.nl/yogatv en
hou onze Facebook- pagina in
de gaten.

