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Festivalguide
Här hittar du årets hetaste
sommarfestivaler för hälsa, dans,
yoga, musik, vildmark, ekologi och
storytelling. Med Frees översikt
kan du planera din, vännernas och
familjens bästa sommar hittills.
Vi har hittat ett 30-tal där glädje,
musik, sång, god mat, gemenskap och närhet händer!
Och några som erbjuder något
utöver det vanliga. Tips också
om några utomlands som är
värda ett besök.
Text Monica Katarina Frisk
Bild Per Frisk, Shutterstock
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MAJ

JUNI
Mind, Body &
Spirit Festival
30 maj–4 juni

Space of Love
Festival
5–18 juni

Festivalen har 35-årsjubileum
i år. Här kan besökaren upptäcka sin potential, hitta komplementära behandlingar eller
”shop till you drop”. Mässa
med föredrag och workshopar, live dans, artister och
guidade meditationer. Yoga
shala med gratis yoga klasser
och sessioner. Över 100
utställare med aurafotografering, vitaminer, kläder, psychic & astrologireading,
smycken, kristaller, skönhetsprodukter, hälsosam mat,
böcker, musik och massage.

Space of Love Festival föddes
2010 ur Yogafestivalen på
Öland som Harnam arrangerade under tio år. Festivalen
fortsätter att erbjuda lika
mycket yoga från många
olika traditioner för både
nybörjare och avancerade
yogier. Workshopar med
magdans, frigörande andning,
Heart dans, sång, afrikansk
dans, tai chi, trummor och
familjekonstellationer, samt
raw food, permakultur och
salsa. För barn finns cirkus,
barnyoga, drama och lek.

VAR Earls Court,
London, England.

VAR Böda, Kyrketorps
Camping, Öland.

INFO mindbodyspirit.co.uk/london

INFO spaceoflove.nu

Yoga games
18–20 maj
Nordens största yogaevent.
Yogaklasser, föreläsningar
och workshopar under tre
dagar med över 25 presentatörer, alla olika yogastilar
och nivåer, från nybörjare till
mer avancerat.
VAR Svenska mässan,
Göteborg.
INFO yogagames.org
MEDVERKANDE Cat AlipDouglas, Bertil Wosk, Leela
Hansen, Guru Dharam
Khalsa, Ulrica
Norberg med
flera.
GRÖN LINJE
Svenska mässans policy med
källsortering
och återvinning.

MEDVERKANDE Karen
Kingston, Gordon Smith
med flera.

GRÖN LINJE Tips på samåkning och samboende.

▼
▼

GRÖN LINJE Mässan har
en hållbarhetspolicy med ekologiska förtecken, som man
strävar efter att förbättra hela
tiden. Källsortering.

MEDVERKANDE Akasha
Skaldeman, Emma Dinmali
Holmlund, Sky, Kevin James,
Zoe, Cornelia Södergren,
Mattis med flera.
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En veckas sprakande festival
för färsk, ekologisk, helvegetarisk rå och levande föda. En
möjlighet att lära sig mer om
hälsofördelarna av att äta
färska frukter och grönsaker
och att även träffa andra som
delar detta intresse i en vacker
och stärkande miljö. Massor
av läcker mat till förtäring
samt tips och goda råd.
VAR Mundekulla kursgård,
Emmaboda.
INFO 0471-504 50,
mundekulla.se
MEDVERKANDE Robert
Morgan (USA), Janne Larsen,
Eric Karlsson samt utbildade
raw foodkockar från hela
Skandinavien med flera.
GRÖN LINJE Ekologiskt
boende, odlingar, ekomat,
samt källsortering.

Mossagårdsfestivalen
15–17 juni
Mossagårdsfestivalen erbjuder
ekologisk mat och en mängd
aktiviteter, med artister, musiker, konst i alla dess former
och många aktiviteter med
lek, spel, djur, hantverk, mitt i
naturen och för hela familjen.
VAR Veberöd, mellan Lund
och Sjöbo.
INFO 046-855 44,
mossagardsfestivalen.se
MEDVERKANDE Tingsek,
Miriam Aïda, Gaby and
The Guns, Jidder och
Sunshine Rabbits samt
många fler. För barnen finns favoriterna
Halla Balooba Hej!,
Sagostund med
Stefan Casta, Trollmor,
Rockis, Poppis och fjortisarna, Clownen Jumping
Joe och årets stora nyhet är
Staffan Björklunds dockteater.
GRÖN LINJE Ekologiskt och
källsortering. Festivalen samarbetar med Krav, LRF,
Folkuniversitet.

Ljungby
berättarfestival
15–19 juni

Gudinnefestivalen
29 juni–1 juli
Kvinnofestival med tema:
Den naturliga kvinnan och
Moder jord. Med föredrag,
workshopar, kvinnocirklar,
sång, dans, musik, yoga,
meditation, kreativitet,
konstutställningar och god
vegetarisk mat.

Ljungby berättarfestival
har funnits sedan
1990. Varje år
strax före midsommar samlas
ett 50-tal berättare från hela
världen för att
under några
dagar dela med
sig av sina bästa
berättelser.
Festivalen bjuder varje
år på ett 70-tal föreställningar, kurser, seminarier,
vandringar och utflykter.
Lyssna på allt från lokala
berättare till den internationella berättarvärldens mest
lysande stjärnor. Roliga
berättelser och sorgliga
berättelser, hisnade, rysansvärda och erotiska berättelser. Här finns mycket att
välja på för både barn och
vuxna. Numera ingår även
Musik i Sagobygd i
Berättarfestivalen!

VAR Mundekulla kursgård,
Emmaboda.
INFO 0471-504 50,
mundekulla.se
MEDVERKANDE Anne
Solveig Elmberg, Maria
Conchita Högberg, Talasi
Örting med flera.
GRÖN LINJE
Ekologiskt boende,
odlingar, ekomat,
samt källsortering.

VAR Bosei,
Idrottshögskolan,
Præstø, Sydsjälland.
INFO +45-29-897750,
holistisksommerfestival.dk
MEDVERKANDE Lärare
från Idrottshögskolan,
Sydsjälland.

No Mind Festival
30 juni–7 juli

Gaiafestivalen
29 juni–1 juli

INFO 0372-148 55,
ljungbyberattarfestival.se

GRÖN LINJE Ljungby
kommuns policy.

Sommarfestivalen är ett kulturellt och andligt event, en
inspirerende upptäcktsresa i
en holistisk livshållning, med
föredrag, workshopar, musik
och dans och lek, som ses i ett
större perspektiv både ur ett
historiskt och en filosofisk perspektiv. Festivalen genomförs
som en högskolekurs med
lärare vid Idrottshögskolan.

GRÖN LINJE Högskolans
policy, i härlig natur vid den
vackra Själsö.

VAR Ljungby.

MEDVERKANDE Sam
Cannarozzi, Bengt af
Klintberg, Antonio Rocha,
Olivia Bergendahl, Dick
Harrison med flera.

Holistisk
sommarfestival
29 juni–4 juli

Alternativfestivalen
25 juni–1 juli
Årets tema är: Ny tid, ny
energi. Festivalen erbjuder
yoga, konserter, fjälltur i
Rondane, morgonmeditationer, spännande föredrag om
kristaller och trumresor.
VAR Spidsbergseter
Gudbrandsdal
Hotell, Rondane, Norge.
INFO +47-942-20953,
alternativfestivalen.no
MEDVERKANDE Audun
Myskja, Øvind Aamot,
dokumentärfilmare, Morten
Eriksen, Marianne Behn,
Inger Lise Eide och många
flera.
GRÖN LINJE Hotellets
miljöpolicy. Festivalen är en
ideell förening utan ekonomiskt vinstintresse.
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Festival där människans förhållande till jorden, Gaia, är i
fokus. Festivalens start är
också officiell öppning av
Gaiagården med dans, sång,
mat, trumresor, lägereld och
social samvaro. Programmet
innefattar kurser om det
heliga feminina och kvinnans kraft, regessionsterapi,
yoga, rosenterapi, permakultur, ekologi och hållbar
utveckling. Ägarna driver
också KvinnoAkademien
sedan 2006.
VAR Lesserud skola,
Åmotfors, Värmland.
INFO gaiagaarden.com
MEDVERKANDE Marit
Clementz, Trude Sellæg,
Helle Sviu, Ingvild Forbord
och Patrik Swanström med
flera.
GRÖN LINJE Ekosofi,
holism, lika värde.
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Årets tema: Awakening. 15
år! Upplev glädje, kreativitet,
kärlek och skönhet som är
här och nu, i varje stund.
Festival fylld med musik, sång
och dans och inspirerande,
transformerande och spännande workshopar om t ex:
meditation, relationer, satsang, medvetenhet, dans,
konserter, kreativitet, healing
och kommunikation, samt
mycket mera. Familje- och
barnvänligt.
VAR Ängsbacka kursgård,
Molkom.
INFO 0553-100 35,
angsbacka.se
MEDVERKANDE Åsa
Kullberg, Kåre Landfald, Peter
Elmberg, Johan Ekenberg,
Anette Carlström, Svagito
Liebermeister, Lucinda Bliss
Drayton och många fler.
GRÖN LINJE Källsortering,
egna ekoodlingar, ekologisk
mat. Uppmuntrar samåkning
och kollektivresor.

▼

Fresh food festival
14–17 juni
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ORSA 9-11 AUGUSTI 2012

ANNA TERNHEIM
SYSTER SOL GRAVEYARD

RÄFVEN PROMISE AND THE MONSTER

GENERAL KNAS SAMLING

CIRKUS CIRKÖR EVENT KOLONIEN

YAKUMBÉ

WORKSHOPS, UTSTÄLLARE
TEMA MUSIK, EKOLOGI & MILJÖ
KARNEVAL KONSTMARATON ELDSHOW
MÖT VÄRLDENS URSPRUNGSBEFOLKNINGAR
SOMMARENS BÄSTA DANSGOLV
MISS DILEMMA DANIEL-SAN & THOMAS FALK PETER FOLKE
ELEVATED PITCH DJ-KOLLEKTIVET SAMSPEL
ALEXANDER SOMOGYVÁRI

Festivalbiljetter: Tredagarsbiljett 755 kr Endagsbiljett 355 kr
Biljettförsäljning via Tickster och Siljan Turism

www.rainbowfields.se
i samarbete med
SPONSORER

din ledstjärna
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JULI
Summer Festival
7–14 juli

YogaTurFestival
13–17 juli

Yoga Festival
16–22 juli

River of grace är en festival
som flödar av välsignelser.
Nåden kan upplevas i en
meditativ gemenskap.
Festivalen är en fest och en
meditation, ett utforskande
av ens egen energi tillsammans med likasinnade.
Festivalen erbjuder musik,
sång, meditation, healing,
sharing och dans. Milarepa
med musiker är gäster för
första gången.
Sommarfestivalen är öppen
för nya vänner, och gamla
vänner som vill återknyta
kontakten med Risk-gänget.

Internationell kundalini yoga
festival. Här kan man utöva
kundaliniyoga, under sin
semester. Många aktiviteter
för att öka vardagsglädjen
och energin. Njut av utflykter i de fina omgivningarna,
fälten, skogar och stränder,
samt små öar söder om
Galicia.

Årets tema är fred och frihet.
Vi tar fasta på en av yogans
grundstenar, ickevåldsfilosofin
”ahimsa”, en festival för fred,
medkänsla och kärlek. Yoga,
dans, meditation, avslappning,
röstövningar och självkännedom, partneryoga, massage,
existentiella samtal, workshopar om kost, chanting och
tacksamhetsceremonier.

INFO oshorisk.dk
MEDVERKANDE Miralepa
and One Sky Band, Anjee,
Subhuti och Osho Risk
team.
GRÖN LINJE Källsortering,
ekologisk mat.

Fresh Food
Festival
12–15 juli
Internationellt raw foodevent. Smaka på läcker raw
food och få inspiration.
Deltagare lär sig förstå hälsa
som en av livets lagar, och
kom i kontakt med
grundprinciperna för egenvård. Hitta livsglädjen med
andra från många andra länder som är intresserade av
raw food, yoga och tai chi.
VAR Torrig,
Lolland, Danmark.
INFO freshfoodfestival.com
MEDVERKANDE Dr
Douglas Graham, Rozalind
Graham, Eric Karlsson, Petr
Cech och Annette
Davidsson med flera.
GRÖN LINJE Maten är
ekologisk och 100 procent
vegan, med fokus på färsk
frukt och smoothier och lågkalorisallader.

VAR Ängsbacka kursgård,
Molkom.

INFO
yogaturfestivalgalicia.com
MEDVERKANDE Alexia
Chellun, Jose A. Celada,
Grupo Adama, Jasbir Kaur,
Narayan Singh med flera.
GRÖN LINJE Ekologisk
inriktning.

Sexibility
13–18 juli
En festival för dig som är
nyfiken på sexualitet, närhet, skratt, kär-lek och som
vill njuta, bara vara, leka,
träffa nya och gamla vänner.
Atmosfären är öppen och
tillåtande, samtidigt som
gränser respekteras. Delta i
workshopar, lyssna på föreläsningar, bada i havet,
dansa, meditera och framför
allt … ge dig själv några
dagar av lustfyllt varande.

INFO 0553-100 35,
angsbacka.se
MEDVERKANDE Sky,
Russel Delman, Maria
Boox, Jonas
Klingberg, Emma
Öberg, Anja Berg,
Mahima Lindroth,
samt musiker som
Wha!, Radical
Devotion och
många fler.
GRÖN LINJE
Källsortering, egna ekoodlingar, ekologisk mat.
Uppmuntrar samåkning och
kollektivresor.

Secret Garden
Party
19–22 juli
Musikfestival som
firar 10-årsjubileum. Årets tema
är: Art &
ExpressionStanding on ceremony. Festivalen
erbjuder ceremonier,
ritualer, initiering och hyllningar som för oss samman,
som betonar matter over
mind, och lyfter fram det som
är gemensamt för oss människor: social samvaro.
Workshopar, artister, teater,
kroppsmålning, kroppsterapi
som yoga och massage och
performance. Familje- och
barnvänligt.
VAR Huntingdon,
England.
INFO secretgardenparty.com,
info@secretgardenparty.com
MEDVERKANDE Alltid
överraskningar, hemliga.
GRÖN LINJE Miljövänligt
och källsortering.

VAR Skeppsudden kursgård,
utanför Norrköping.
INFO
starspray.com/festival_2012
MEDVERKANDE Johan
Ekenberg, Lorenzo Stiernquist,
Calle och Jennie Rehbinder,
Alexander och Charlotte
Rudenstam, Pia Struck, Sofia
Sjöblom med flera.
GRÖN LINJE Grunden är
vegetarisk mat, så ekologisk
som möjligt. Den som önskar
kan få blandkost, med kravmärkt kött/fisk. Uppmuntrar
och underlättar för samåkning. Festivalen är drogfri.

Free • nr 3

▼

VAR Osho Risk,
Brædstrup, Danmark.

VAR Galicia,
Spanien.

Slutsåld!
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Fira dig själv på
Ängsbacka i sommar!
Ängsbacka är en av Nordens främsta mötesplatser för människor som
vill växa i medvetenhet och utveckla en långsiktigt hållbar livsstil.
Välkommen hem till Ängsbacka och dig själv!

20–24 juni

23–26 aug
30 juni–7 juli

9–12 aug
16–22 juli

1–5 aug

Läs mer om våra festivaler och tävla om en biljett
till valfri festival på www.angsbacka.se
senast 31 maj! Vinnaren publiceras på hemsidan.

Lycka till!
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AUGUSTI
One Heart Festival
21–28 juli

Open up Festival
25–29 juli

Pure Rebellion är årets tema.
En festival där alla vet i sitt
hjärta hur man lever. Själen
vet vad som ger styrka,
tacksamhet och förundran.
Händer och fötter vet hur vi
kan skapa det vi verkligen
vill och att röra sig i livets
dans. Här kan man släppa
stress och jakten på pengar,
människor, saker och status.
Hoppa ner i baksätet och
frigör hjärtats kraft!

Fokus under festivalen är “att
göra” och “uppleva”. Festivalen är en plats för experiment. Här kan deltagaren gå
djupt under sju dagar där
man tar hand om sig själv
och andra i en atmosfär av
öppenhet och glädje. Musik,
dans, workshopar, bara vara,
andlighet, healing, mediumskap och aktiviteter för barn.
DJ's, teater, konst och stillhet.

VAR Solhälla kursgård,
Svenshögen, utanför
Göteborg.
INFO solhalla.com,
oneheartfestival.se
MEDVERKANDE Derk
Loeks, Talasi, Tim, Genko,
Vigyan and Savita, musiker
och många fler.
GRÖN LINJE Källsortering,
egna ekoodlingar, ekomat.
Uppmuntrar samåkning och
kollektivresor.

VAR De Berckt Castle in
Baarlo, Limburg,
Nederländerna.
INFO unitedpositivity.org
MEDVERKANDE Guy
Barrington, Mirjam van
Hasselt, Dhyanprem,
Charlotte och Peter Norell,
Pratibha och Willemijn
Bessem med flera.
GRÖN LINJE Ekologisk
vegetarisk mat och superfood. Sägs vara den renaste
festivalen i
Europa.

Europeiska
yogafestivalen
31 juli–8 augusti
Begynnelsen av en ny tidsålder är en viktig del av Yogi
Bhajans, lärare i kundalini
yoga och vit tantra, undervisning. En ny tid av ökande frihet, idealism och jämlikhet
kommer. Yogafestivalen firar
denna nya era genom yogaworkshopar och andra aktiviteter, och lära sig att flöda
med den nya energin. Njut av
speciell kost, inspirerande
workshopar med lärare från
hela världen, och mycket
sång, dans och glädje.
Program för barn och ungdom. Info med svensk text.
VAR Chateau
Anand, SaintPierre-de-Maillé, Frankrike.
INFO +49-40-32848377,
3ho-kundalini-yoga.eu

Raw Life Festival
1–5 augusti
Ett firande av råkost, superhälsa och hållbar livsstil. För
dem som vill utforska nya
vägar till en vitalare livsstil.
Njut av rå gourmetmat,
inspirerande hälsoföreläsningar om holistisk hälsa,
näringslära, råkost, vild mat
och örter, samt superfoods,
matlagningsdemonstrationer,
yoga, dans och konserter.
VAR Ängsbacka kursgård,
Molkom.
INFO rawlifefestival.se,
angsbacka.se, 0553-100 35
MEDVERKANDE Boris
Lauser och Kate Magic och
musiker med flera.

Urkult
2–4 augusti
Har rykte om sig att vara en
av de vänligaste festivalerna
i Sverige. Musik, taiko trummor, jojk, teater, qi
gong, clowneri,
dansa- och jonglera
med eld, capoeira,
kontaktimprovisation, skrivarkurser i
färg och form, rytmik, sång och dans,
samt cirkusskola för
barn. Familje- och
barnvänligt.
VAR Nämforsen, Näsåker.
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Rainbow Fields är festivalen
som förenar människor från
olika traditioner, musik och
kulturer och en gathering:
en mötesplats för folk som
delar en vision, en idé eller
en dröm. Konstinstallationer,
dans och trumresor, ceremonier eller performance. Med
sommarens bästa dansgolv!
Festivalen arrangeras i samarbete med Orsa kommun
och har EU-bidrag.
VAR Orsa flygfält, Orsa.
INFO rainbowfields.se

MEDVERKANDE Sousou
och Maher Cissoko, Syster
Sol, Badi Assad, Transglobal
Underground, Trummor &
Orgel, Rebekka Karijord
med flera.

MEDVERKANDE Musiker:
Anna Ternheim, Syster Sol
och Glesbygdn, GraveYard,
Promise and the Monster och
Samling, samt på dj-scenen:
Miss Dilemma, Daniel-San &
Thomas Falk, DJ-kollektivet
Samspel, Elevated Pitch och
Peter Folke med flera.

GRÖN LINJE Miljövänligt,
källsortering och ekologisk
mat. Avfallet komposteras på
plats eller återvinns på bästa
sätt. De permanenta toaletterna kompletteras med urinseparering.

GRÖN LINJE Miljövänligt,
källsortering och ekologisk
mat. Rainbow Fields värnar
om världens vildmark. Eventuell vinst går till att friköpa
skog och mark runt om i
Sverige.

INFO 0622-107 89,
0620-100 96, urkult.se

Free • nr 3

alen!
Free sponsrar festiv

GRÖN LINJE Källsortering,
egna ekoodlingar, ekologisk
mat. Uppmuntrar samåkning
och kollektivresor.

MEDVERKANDE
Internationella kundalinilärare.
GRÖN LINJE Naturskön
omgivning runt slottet på
landsbygden, källsortering.

Rainbow Fields
Festival
9–11 augusti

maj–juni • 2012
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Tantra Festival
10–14 augusti
Premiär för Tantrafestivalen,
fyra spännande dagar med
internationella och svenska
lärare inom olika tantriska
traditioner. Tantra är hängivelsens väg, befrielsens väg.
Det finns många tantriska
traditioner och tekniker för
ett utvidga sitt medvetande till ett liv i lätthet.
VAR Ängsbacka
kursgård, Molkom.
INFO 0553-100 35,
angsbacka.se
MEDVERKANDE
Alex Vartman, Shashi
Solluna, Irene Andersson
och Ole Eirik Håtun med flera.
GRÖN LINJE Källsortering,
egna ekoodlingar, ekologisk
mat. Uppmuntrar samåkning
och kollektivresor.

Nordic Permaculture

Festival
23–26 augusti
Ängsbacka är värd för
Sveriges första arrangemang
av Nordisk Permakulturfestival. Det blir en hög grad
av praktiska workshop därman i en arbetande gemenskap lär sig nya saker av
varandra. Samtidigt hjälps vi
åt att skapa fungerande ekologiska lösningar som blir en
gåva till platsen vi är på.
Bland annat kommer vi att
utveckla delar av den befintliga parken/trädgården till en
ätlig skogsträdgård och bygga
ett antal kompost-toaletter.
VAR Ängsbacka kursgård,
Molkom.
INFO 0553-100 35,
angsbacka.se
MEDVERKANDE Ingen
uppgift.
GRÖN LINJE Källsortering,
egna ekoodlingar, ekologisk
mat. Uppmuntrar samåkning
och kollektivresor.

Flow festival
8–12 augusti

VAR Helsingfors
Södervik, Finland.

Är det någon festival vi
missat? Dela med dig på
Free facebook. På free.se
finns en länk
direkt till Free
facebook. Vi
syns där!

One World Gathering erbjuder en möjlighet att nära
kropp, sinne och själen
genom lek, glädje och samvaro med likasinnade på katalanska landsbygden. Delta i
workshopar, föredrag, sharing-grupper eller utflykter till
historiska platser i närheten av
Barcelona och Tarragona.
Familje- och barnvänligt.
VAR Mas Boronat,
Katalonien, Spanien.
INFO macrobios.com/event
MEDVERKANDE
Sangeeta Chohan, Robert
Drury, Sandy Lee, Simon
Brown, Yomi, Philippe
Kushik, Cecilia Armelin, João
Borges and Danny Shine
med flera.
GRÖN LINJE Ekologisk,
makrobiotisk, medelhavskost
som funkar för vegan och
vegetarianer. Källsortering.

SEPTEMBER

Festivalen, som görs för
nionde året, är en årlig
musik- och urban kulturhändelse, med en mängd intressanta inhemska och utländska musiker från indie-rock,
soul, jazz och world
music och bildkonst.
Flow utspelar sig vid
den historiska platsen
Suvilahti, nära
Helsingfors centrum.
Flow är både en mental
och fysisk livshållning, där
känslor flödar kollektivt
genom musik och blir till ett
större väsen.

TILL VÅRA LÄSARE

One world Festival
27 aug–2 sep

Musikfestival
16–19 augusti
Årets tema är MIX: Miljö,
integration, eXistens.
Sveriges miljövänligaste festival för fjortonde året. Musikfestivalen blandar musik från
olika världsdelar, seminarier
och workshops och gränsöverskidande möten.
VAR Mundekulla kursgård,
Emmaboda.
INFO 0471-504 50,
mundekulla.se

INFO +358-9-7531 560,
flowfestival.com
MEDVERKANDE Björk,
Bon Iver, Ane Brun och
många fler.

MEDVERKANDE Peter
Elmberg & African Vibration,
Anne Solveig Elmberg, Dan
Reed, Kevin James, Talasi
Örting med flera.

GRÖN LINJE Sägs vara
en av världens mest klimatneutrala festivaler.

GRÖN LINJE Ekologiskt
boende, odlingar, ekomat,
samt källsortering.
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Shambala Festival
25–28 augusti

Fabula Storytelling
Festival
14–16 september

VAR Northamp tonshire, England.

Det muntliga berättandet
upplever en renässans, i
Sverige och i världen. Den
utvecklingen speglar festivalen genom levande möten
mellan berättarvänner från
när och fjärran. På programmet finns samtal om berättarskap, sagolandet, visdomshistorier, frigöra rösten,
Sokratisk dialog: att samtala
med hjälp av berättelser och
berättartävlingar med mera.

INFO shambalafestival.org

VAR Stockholm.

MEDVERKANDE John
Cooper Clarke, The
Heartwave, The Apples,
Laura j Martin, The Idler
Acadamyoch Radikal Guru,
DJ Yoda med flera.

INFO fabulafestival.se

Familjevänlig festival med
över 200 workshopar om
medvetenhet, miljöfrågor och
mänskliga rättigheter. Musik,
kabaré, teater, magi och
stand up comedy … lek och
glädje. Ladies night med
disco. Campingplats. Barnoch ungdomsaktiviteter.

GRÖN LINJE Källsortering,
ekologisk mat, återvinning.
Uppmuntrar samåkning och
kollektivresor.

maj–juni • 2012

MEDVERKANDE Ida
Junker, Alumbe Namai,
Githanda Githae, Liv Brita
Brodal, Clare Murphy, Ma
Xiaolong, Abbi Patrix och
Vibeke Børdahl med flera.
GRÖN LINJE ABF-husets
riktlinjer.

Annonsmallar_Annonsmall 2012-04-10 15:51 Sida 37

