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festival
guiden!
festivalfestival
Stora

RELATIONER • YOGA • DANS • MUSIK • RETREAT

Här hittar du årets härligaste skandinaviska festivaler!  
Vi  listar festivaler som erbjuder  inspirerande gruppledare, 
glädje,  musik, sång, god mat, gemenskap och närhet! 
 Vissa  erbjuder något utöver det vanliga. Dessutom tips på 
några festivaler utomlands som är värda ett besök. Med 
Frees översikt kan du planera den bästa sommaren hittills!
Text Ane Frostad  Bild Shutterstock

The Nordic Yoga 
Conference

9–11 maj

Maj

För fjärde året i rad arrangeras nu 
The Nordic Yoga Conference, ett 
av Nordens största yogaevent som 
erbjuder yogaklasser, föreläsningar 
och workshopar. Alla olika yogastilar 
och nivåer, från nybörjare till mer 
 avancerat. I anslutning till yogasalarna 
arrangeras en hälsomässa med fritt 
 inträde. Mässan växer kraftigt för 
varje år och antal deltagare, presen-
tatörer och utställare ökar ständigt.

VAR Svenska Mässan, Göteborg.

INFO yogagames.org

MEDVERKANDE Brooke Hamblet, 
Rusty Wells, Jonathan Monks, Guru 
Dharam Khalsa, Emma Öberg, Ulrica 
Norberg, Pär Krutzén med fl era.

GRÖN LINJE Svenska mässans policy 
med källsortering och återvinning.
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▲

Mind, Body & 
Spirit Festival 

23–26 maj
Årets tema: Wellbeing. Här kan 
besökaren upptäcka sin potential, 
pröva komplementära behandlingar, 
lyssna på över hundratalet föredrag 
och workshopar, livedans, artister 
och guidade meditationer. En mängd 
workshopar ingår i mässpriset. Mässa 
med över hundra utställare som säljer 
böcker, hälsokost, ekologiska skön-
hetsprodukter, mat, smycken, kläder, 
massagebehandlingar, aurafotografe-
ring och mycket mer.

VAR Earls Court, London, 
England.

INFO mindbodyspirit.co.uk/london

MEDVERKANDE Robert Holden, 
Diana Cooper, Sonia Choquette, 
Prinsessan Märtha Louise med flera.

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

Space of Love festival 
4–17 juni

Juni

En festival för hela familjen som 
erbjuder olika former av yoga, kurser 
i magdans, frigörande andning, heart 
dance, sång, afrikansk dans, trum-
mor och familjekonstellationer. Det 
finns även särskilda workshopar för 
barn och goda möjligheter för fri lek. 
Festivalen ligger vid en sandstrand 
så solande och badande ingår i 
festivalupplevelsen. På området finns 
restaurang, bageri, simbassäng, mini-
golf, vanlig golf, spa och bastu.

VAR Böda, Kyrketorps Camping, 
Öland.

INFO spaceoflove.nu

MEDVERKANDE Emma Dinmali 
Holmlund, Sky, Bob Hansson, Nina 
& Boris, Zoë, Cornelia 
Södergren, Mattis, Sw 
Anand Vigyan, Sat 
Sangeet Singh, 
Paula Nygren 
med flera. 

GRÖN 
LINJE Tips på 
samåkning och 
samboende.

Mossagårds festivalen 
13–15 juni

Ekologisk musik- och upplevelsefes-
tival för hela familjen. Omgiven av 
fri natur får man njuta av qigong, 
spel och lekar, musikframträdanden, 
ekologisk mat och dryck, naturvand-
ringar, föreläsningar, ekomarknad, 
filmvisning, bio-spa, konst med mera. 
För barnen finns barnshower, ponny-
ridning, sago- och musikimprovisa-
tion, återvinningspyssel, parakrobatik, 
klappvänliga djur och mycket mer. 
Jättegungor för barnsliga vuxna.

VAR Veberöd, mellan Lund och 
Sjöbo.

INFO 046-855 44,  
mossagardsfestivalen.se

MEDVERKANDE Jakob Hellman, 
Ebbot Lundberg, Rickard  

Söderberg, Sorgenfri,  
Lovisa Ståhl med flera. 

GRÖN LINJE 
Ekologiskt och käll-
sortering. Festivalen 
samarbetar med 
Folkuniversitet och 
ABF.

Ljungby 
berättarfestival

13–17 juni 
Lyssna på lokala berättare och berät-
tarvärldens mest lysande stjärnor på 
denna festival som är fylld av spän-
nande kurser och seminarier, sägen 
och konserter. Det finns även pro-
gram för barn. Årets program präglas 
av festivalens 25-årsjubileum genom 
att lyfta fram traditionsbärarna och 
återkoppla till tidigare festivalfavori-
ter. Men det blir också en mängd nya 
ansikten.

VAR Ljungby.

INFO 0372-148 55,  
ljungbyberattarfestival.se

MEDVERKANDE Ulla Sjöö,  Nadin 
al Khalid, Graham Tainton, Kristinn 
Jóhannesson,  Marianne Engström, 
Jesper Rogerstam, Isabella Linderoth 
med flera. 

GRÖN LINJE Ljungby kommuns 
policy.

25-årsjubileum
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Sexsibility Festival 
25–29 juni

För sjätte året i rad arrangeras 
denna intima festival där sex, 
närhet, kropp och själ står i 
fokus. Det bjuds på workshopar 
i olika varianter av sex, tantra, 
taoism, shamanism och lekfull-
het. Syftet med kurserna är att 
deltagarna ska hitta till vackra 
platser inom sig och uppleva to-
tal trygghet, kärlek, närvaro, inre 
frid och extas. Alla kön och sexu-
ella smaker välkomnas. Nytt för i 
år är att festivalen arrangeras på 
Ängsbacka kursgård.

VAR Ängsbacka kursgård, 
Molkom.

INFO 0553-100 35,  
angsbacka.se

MEDVERKANDE Felix Ruckert, 
Calle och Jennie Rehbinder, Johan 
Ekenberg, Seani Love, Pia Struck, 
Lorenzo Stiernquist med flera.

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

Acro yoga festival 
26–29 juni

AcroYoga förenar yoga, akrobatik 
och thaimassage. Metoden odlar 
förtroende, lekfullhet och gemen-
skap. Festivalen pågår under fyra 
dagar på Mundekulla kursgård i 
natursköna omgivningar. Hela an-
läggningen genomsyras av eko-
logiskt tänkande, ekologisk mat 
erbjuds och all byggnation har 
skett utifrån ekologisk utgångs-
punkt. Här erbjuds workshopar 
för både nybörjare och erfarna. 
Alla är välkomna.

VAR Mundekulla kursgård,  
Emmaboda.

INFO mundekulla.se,  
acrobhakti.com

MEDVERKANDE Boris Acro, 
Chetana Thornton, Jeppe 
Skovgaard, Lilli Breininger, Line 
Bangsbo med flera.

GRÖN LINJE Ekologiskt 
boende, odlingar, ekomat samt 
källsortering.

Holistisk 
sommarfestival 

27 juni–2 juli 
Sommarfestivalen är en kulturell 
händelse, en inspirerande 
utforskning av helhetstänkande 
och livsstil med fokus på hela 
människan, kropp, själ och ande. 
En öppen gemenskap med 
närvaro och god stämning. En 
betydande semester med möjlig-
het till kontemplation, andlighet, 
sång, dans och musik. Festivalen 
genomförs som en högskolekurs 
med lärare vid Idrottshögskolan.

VAR Bosei, Idrotts-
högskolan, Præstø, 
Sydsjælland.

INFO holistisksommerfestival.dk

MEDVERKANDE Jytte 
Abildstrøm, John Engelbrecht, 
Hanne Skov, Mikkel Andersen, 
Lars Mygind med flera. 

GRÖN LINJE Högskolans 
policy, i härlig natur vid 

den vackra Sjælsø.

20-årsjubileum

Genesis festival
3–6 juli

En festival med en hel flygplats 
till förfogande. Här förenas 
kulturupplevelser med EDM 
(elektroniisk dansmusik). Dess-
utom erbjuds meditation, yoga, 
eldshower, levande konst, work-
shopar och föreläsningar. Nytt 
för i år är ett konstgalleri där ett 
flertal professionella konstnärer 
och fotografer är inbjudna. I 
chillout-området spelas lugn mu-
sik. Festivalbussar från de största 
städerna i Sverige och festivaltaxi 
från Katrineholms tågstation.

VAR Björkvikrings flygfält, mel-
lan Norrköping och Nyköping.

INFO genesisfestival.org

MEDVERKANDE Alter Nature, 
Davinci Code, Mad Actors, 
Sara Kelilnejad, Benny Tillberg, 
 Evelynn Elvegran, Fannie Einarsson 
med flera.

GRÖN LINJE Vegetariska och 
veganska alternativ.

Juli

▲
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Kundaliniyoga- 
& musikfestival 

8–12 juli
Festival med fokus på kun
daliniyoga. Levande musik, 
workshopar och yogakurser. 
Möt dig själv och andra yogisar 
på Drakudden vid Mälarens 
strand. Det blir Sadhana 
varje morgon till livemusik, 
workshopar under dagen, 
kvällskonserter och ekologisk 
yogisk mat lagad av festivalens 
egna kockar. Festivalen erbju
der även yogapass för barn.

VAR Drakudden vid Mälar
nes strand.

INFO kundaliniyogafestival.se

MEDVERKANDE Sat Hari 
Singh, Annika Warberg  
Landahl, Tera Naam, Merjam 

Auraskari, Ulrika 
Åslund med 

flera. 

GRÖN 
LINJE 
Ekologisk 
inrikt
ning.

Celebrate Life! 
12–18 juli

Ängsbackas nya sommar
festival. Inspirerande work
shopar, kreativa happenings, 
stilla meditationer och när
het. Festivalen har sju teman: 
Celebration – dans och mu
sik, Inner Stillness – medita
tion och satsang, Conscious 
Relationship – med sig själv, 
andra och världen, All Gene
rations – barn, familj och lek, 
Earth Prayer – shamanism 
och natur, Deep Healing 
– kropp, själ och transforma
tion, Boundless Creativity – 
dela dina gåvor. 

VAR Ängsbacka kursgård, 
Molkom.

INFO 0553100 35,  
angsbacka.se

MEDVERKANDE Mikael 
Khei, Caiseal Mor, Jelena 
Mitra, Laya Rocha, Eli Helland 
med flera.

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

Fresh food festival 
17–20 juli

Internationellt raw foodevent. 
Festivalen är för alla som är 
intresserade av hur man lever 
hälsosamt, veganism och hur 
man kan leva på frukt som 
huvudsaklig näringskälla. Fresh 
food erbjuder en blandning 
av föreläsningar och frukter, 
aktiviteter och umgänge med 
likasinnade, många läckra 
måltider av färska, mogna, råa 
frukter och grönsaker.

VAR Osted, Lejre, Danmark.

INFO freshfoodfestival.com

MEDVERKANDE Annette 
Davidsson, Grant Campbell, 
Chris Kendall, dr Douglas 
Graham med flera.

GRÖN LINJE Maten är 
ekologisk och 100 
procent vegan, 
med fokus på 
färsk frukt 
och smoo
thier och 
lågkalori
sallader.

Inspire festival
5–7 juli

Inspire föddes ur visionen 
att förena musik, dans och 
härliga matupplevelser med 
program för ökad medveten
het, personlig utveckling 
och vetenskap. Festivalen 
erbjuder musik, dans, mån
ceremonier, yoga, föredrag, 
workshopar, konst och lek. 
Fler än 50 nationella och 
internationella yogaexperter, 
vetenskapsmän, inspirerande 
talare, författare och artister. 
Barn och familjevänligt.

VAR Liempde,  
Nederländerna.

INFO inspirefestival.nl

MEDVERKANDE Leonard 
Mlodinow, Julia Cameron, 
Daniel Matt, Brandon Bays, 
Tim Freke, Tijn Toube, 
 Danah Zohar med flera. 

GRÖN LINJE Ekologisk 
inriktning, stort utbud av 
veganmat.

Summer festival 
12–19 juli

Tema: Kärleken är ett my
sterium, frihet, en glädje
dans. Festivalen erbjuder ett 
brett utbud av workshopar 
och evenemang, bland annat 
konserter, meditation, healing, 
sång, sharing och dans. 
Hedersgäst i år är Nishant 
Matthews, internationellt 
erkänd amerikansk terapeut.  
Artisten Milarepa erbjuder 
dagliga meditationer, live
musik och en kvällskonsert.

VAR Osho Risk, 
Brædstrup, Danmark.

INFO oshorisk.dk

MEDVERKANDE Nishant 
Matthews, Anjee, Ashika, 
Subhuti, Milarepa with his 
One Sky Band och Osho Risk 
Team.

GRÖN LINJE Källsortering, 
ekologisk mat.
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One Heart festival 
21–27 juli

Festivalen erbjuder en stor 
variation av workshopar, 
dans, sacred music, yoga, 
glödvandring, sweatlodge, 
The Work, healing, ekologisk 
mat, barnfestival, café och 
bad i sjön. Allt sker i en om-
givning av härligt vacker na-
tur. Familje- och barnvänligt.

VAR Solhälla kursgård, Svens-
högen, utanför Göteborg.

INFO solhalla.com,  
oneheartfestival.se

MEDVERKANDE Shanti 
Mayi, Derk Loeks, Satya Dev, 
Sofia Norén, Ana Olivegren 
med flera.

GRÖN LINJE 
Källsortering, 
egna eko-
odlingar, 
ekomat. 
Uppmunt-
rar samåk-
ning och 
kollektivresor.

Yoga Celebration 
24–27 juli

Festivalen erbjuder hatha-, 
bhakti-, karma-, gypsie-, 
gongbad- och acroyoga, 
mantrasång, meditation samt  
dans. Sama yoga med live  - 
musik, workshop med hatha - 
yoga, partneryoga, gypsie- 
yoga, meditation och dans, 
sharing, föreläsningar om man-
tra och yogafilosofi, konserter, 
yogisk mat fylld av prana.

VAR Mundekulla kursgård,  
Emmaboda.

INFO mundekulla.se,  
acrobhakti.com

MEDVERKANDE Sky, 
Satyadev, Liina, Eva-

Lotta med flera.

GRÖN LINJE 
Ekologiskt 
boende, 
odlingar, 
ekomat samt 
källsortering.

Secret Garden 
Party

24–27 juli
Musikfestival där årets tema 
är: Goodbye Yellow Brick 
Road, om att genomskåda 
att lycka inte är en produkt 
av ekonomisk växt. Visioner 
om en värld där vi hittar en 
djupare mening och gemen-
skap. Man dammar av gamla 
LP-skivor och utforskar de 
gamla, goda favoritlåtarnas 
bildliga innebörd. Dans under 
sommarhimlen. Stor variation 
av workshopar och artister. 
Familje- och barnvänligt.

VAR Huntingdon,  
Cambridgeshire, 
England.

INFO secretgardenparty.com

MEDVERKANDE Alltid 
överraskningar, lång lista på 
artister och musiker.

GRÖN LINJE Miljövänligt 
och källsortering.

Yoga festival 
21–27 juli

Karma Yoga betyder 
osjälviskt tjänande av andra. 
Detta är en av vägarna för att 
uppnå befrielse eller Samadhi 
– upplysning. Festivalen riktar 
sig till nyfikna nybörjare, er-
farna yogis och hela familjen. 
Välj fritt mellan workshopar 
med olika inriktning, njut 
av hälsosam vegetarisk mat 
lagad med kärlek och mingla 
i caféet. Ta med hela familjen, 
koppla av med likasinnade 
och träffa nya vänner.

VAR Ängsbacka kursgård, 
Molkom.

INFO 0553-100 35,  
angsbacka.se

MEDVERKANDE Steven 
Walters, Malin Sandell, Emma 
Öberg, Caiseal Mor, Mahima 
Lindroth med flera.

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

Festival at the edge
18–20 juli

Internationell storytelling- 
festival och den äldsta i sitt   
slag  i England. En helg av 
fantastiska berättelser, skrönor, 
musik och mycket mer, om-
given av en fantastisk utsikt 
över landskapet Shropshire. 
Här erbjuds de bästa interna-
tionella sagoberättarna. Det 
finns praktiska workshopar, 
berättarrundor och eldshower 
till gryningen. Familjevänligt 
med barnfestival.

VAR Much Wenlock, 
Shropshire, England.

INFO festivalattheedge.org

MEDVERKANDE Peter 
Chand, Green Diesel, 
Christine McMahon, Michael 
Harvey med flera.

GRÖN LINJE Källsortering, 
volontärarrangerat.
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Spaupplevelse 
i Orsa 
35 °C i poolen, ångbastu, japansk tvagning, 
badtunna & grillkåta
En unik spaupplevelse för familj, födelsedag, avkoppling 
eller kick off för mindre företag. Poolen håller 35 grader. 
Genom undervattenshögtalare ljuder valarnas och 
delfi nernas sång. Konferensrum med data projektor 
och internet. Egen mat och dryck kan medtas.
   Vi erbjuder vedeldad badtunna och grillkåta som tillval 
och olika typer av massage kan förmedlas. Vi fi nns 3 km från 
Orsa centrum, i Stackmora by. Öppet endast för bokningar.

Boka din spaupplevelse här 
Siljan Turism 0248-79 72 00 
eller www.siljan.se

Spa Celebration, Turistvägen 504, 794 93 Orsa
0250-55 20 02  monica@permon.se  www.spacelebration.se

Spa Celebration

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

Urkult 
31 juli–2 augusti

Folk- och världsmusikfest för 
alla åldrar och smaker. Festivalen 
bjuder på både avskalad, stillsam 
och ösig, vild musik. En naturlig 
amfi teater inramas av norra Sve-
riges tallskogar mot en bakgrund 
av Ångermanälvens mäktiga 
brus. Urkult invigs med Eldnat-
ten, ett magiskt skådespel med 
trummor, sång, dans och eld, 
och fortsätter med workshopar 
i dans, sång, låtverkstad, yoga 
och eldshower. För barnen fi nns 
akrobatik, cirkus och slöjd varvat 
med teater och föreställningar.

VAR Nämforsen, Näsåker.

INFO 0622-107 89, urkult.se

MEDVERKANDE Amina 
Annabi, Syster Sol, Alice Francis, 
Mittfolk, Stefan Sundström med 
fl era.

GRÖN LINJE Miljövänligt, 
källsortering, komposte-

ring och återvinning. 
Ekologisk mat, prio-

riterar miljövänliga 
material. Ljudvolym 
på behaglig nivå.

20-årsjubileum

Tantra festival 
30 juli–3 augusti

Årets tema är One Love, en 
hyllning till den eviga kraft som 
förenar oss. Kärleken är helande 
och transformerande och för oss 
samman oavsett vem vi är. Festi-
valen är för dem som vill uppleva 
närvaro, djup meditation, hitta 
sin inre livskraft, utforska tantra, 
lekfullhet och sann sexualitet. 
Workshopledarna represen-
terar olika tantrainriktningar, 
relationstekniker och verktyg för 
personlig utveckling.

VAR Ängsbacka kursgård, 
Molkom.

INFO 0553-100 35, 
angsbacka.se

MEDVERKANDE  Mahasatvaa 
Sarita, Caiseal Mor, Mahima 
Lindroth, Daniel Ryrvik, James 
Stevenson med fl era.

GRÖN LINJE Käll-
sortering, egna 
ekoodlingar, 
ekologisk 
mat. Upp-
muntrar 
samåk-
ning och 
kollektiv-
resor.



Free • nr 3  | 31 |  maj–juni • 2014

Gudinne-
konferensen 

29–31 augusti
Under gudinnekonferensen er-
bjuds möjligheter att utforska 
och fördjupa kontakten med 
gudinnans många aspekter. 
Workshopar för inre arbete 
och stärkande av den kvinnliga 
kraften. Ceremonier, bön, 
föredrag, meditation, sång, 
musik, glädje och varm ge-
menskap i gudinnans tecken.

VAR Forsbacka Älvgård, 
Söderhamn.

INFO 0270-28 55 55, 
swedishgoddessconference.
weebly.com

MEDVERKANDE Åsa 
Rockberg, Kellianna, Lola 
Ravenstar, Margitta Wigren, 
Agneta Nyholm Winqvist, 
Angie och Rod Twydall med 
fl era.

GRÖN LINJE Fördjupad kon-
takt med moder jord, bland 
annat genom respekt för djur 
och natur. Vegetarisk kost.

Sweden Wellness
festival

16–17 augusti
Wellnessfestivalen har som 
 vision att leva upp till sitt namn 
”festival” genom att upplevas 
som ”en fest för själen”. Här 
erbjuds prova på-pass från 
scenen och i kurtältet samt 
prova på att skapa i lera och 
betong. Möt spännande utstäl-
lare och lyssna på intressanta 
föreläsningar och skön musik 
medan du äter festivalens goda 
mat. En festival med hälsa 
för själ och kropp som fokus 
där idrott, kultur och hållbar 
utveckling sammanstrålar.

VAR Ronneby Brunnspark, 
Blekinge.

INFO wellnessfestival.se

MEDVERKANDE Patricia 
Gloria, Ina Nordin, Madeleine 
Gustafsson, Ewa Hammer, 
Madeleine Gustafsson med 
fl era.

GRÖN LINJE Stort miljö-
engagemang där hänsyn till 
miljön påverkar varje beslut 
som tas.

Musikfestival 
14–17 augusti

En festival full av dans, musik, 
möten, kreativitet, teater, yoga, 
akrobatik, meditation, heart-
dance, relationsworkshopar 
och barnaktiviteter. Dessutom 
konstutställningar, fi lmvisning 
och föreläsningar, samt härliga 
konserter om kvällarna med 
artister från när och fjärran. 
Festivalen är drogfri och har 
dessutom fått pris för Sveriges 
miljövänligaste festival.

VAR Mundekulla kursgård, 
Emmaboda.

INFO 0471-504 50, 
mundekulla.se

MEDVERKANDE Peter 
Elmberg, Dan Reed med fl era.

GRÖN LINJE Ekologiskt 
boende, odlingar, ekomat 
samt källsortering.

One world 
summer festival 
12–18 augusti

Till One World samlas 
människor från hela världen 
för vila och aktivitet, nöje 
och frihet, utmaningar och 
äventyr. One World erbjuder 
över 200 workshopar och 
föreläsningar, med program 
för tonåringar och barn i 
alla åldrar. Alla lärare är 
engagerade och erfarna i olika 
terapier, rörelse och dans, 
fysisk och andlig utveckling, 
holistisk hälsa, konst, hantverk 
och sporter. Lägereldar, kafé, 
discodans och levande musik.

VAR Croft Farm, 
Tewkesbury, 
Gloucestershire, England.

INFO oneworldcamp.com/
england

MEDVERKANDE Douglas 
Crawford, Craig Winter-
burn, Sangeeta Cohan, Tony 
Mills, Cecilia Amelin, Yuka 

Noguchi, Rainer Knupp, 
Christa Gaskell, Katie 

Creuynni med fl era. 

GRÖN LINJE 
Ekologisk mat. 
Källsortering.

The Joyride
9–14 augusti

Tema: Livet – med den 
sexuella människan som 
utgångspunkt. Att skapa ett 
rum, en upplevelse där hela 
människan tillåts vara med 
och där kopplingen till den 
sexuella energin erkänns och 
får fi nnas. Det är frivilligt att 
delta i de intima worksho-
parna. Festivalen erbjuder 
även mycket dans, rörelse, 
andning och kroppsövningar. 
Flera internationellt erkända 
workshopledare som aldrig 
tidigare varit i Sverige.

VAR Hästveda, Skåne.

INFO thejoyride.se

MEDVERKANDE Cornelia 
Södergren, Kishti Tomita, 
Karina Velasco, Johanna 
 Lovera, Onamare Heart, 
Baba Dez Nichols, Johan 
Ekenberg med fl era.

GRÖN LINJE Ekologisk 
inriktning, stort 
vegetariskt 
utbud.

Flow festival 
8–10 augusti

Musikfestivalen Flow är både 
en mental och fysisk hållning, 
där känslor fl ödar kollektivt 
genom musik och blir till ett 
större väsen. Varierande mu-
sik, från indierock till soul och 
jazz och från folk till samtida 
klubb. Flow handlar om det 
urbana, bildkonst, föredrag, 
inredning, god mat och dryck. 
Flow utspelar sig vid den hi-
storiska platsen Suvilahti, nära 
Helsingfors centrum.

VAR Helsingfors 
Södervik, Finland.

INFO fl owfestival.com

MEDVERKANDE OutKast, 
The National, Janelle Monáe, 
Die Antwoord, Nina Persson 
och många fl er.

GRÖN LINJE Sägs vara en 
av världens mest klimatneu-
trala festivaler.

Augusti
Europeiska

yogafestivalen
2–10 augusti

Årets tema: Det fi nns en väg. 
Vi har nu gått in i Vattuman-
nens tidsålder. Låt oss upplyftas 
av denna fantastiska föränd-
ring! Runt två tusen personer 
samlas i naturskön omgiv-
ning för att under åtta dagar 
utöva kundaliniyoga och andra 
aktiviteter besläktade med Yogi 
Bhajans lära. Här ingår också 
tre dagars vit tantra®. Mycket 
sång, dans och glädje.

VAR Chateau 
Anand, Saint-Pierre-
de-Maillé, Frankrike.

INFO 3ho-kundalini-yoga.
eu/sv/evenemangaktiviteter/
europeiska-yogafestivalen

MEDVERKANDE Amrit 
Singh, Guru Dass, Navjeet 
Emma Öberg Kaur, Simran 
Kaur Khalsa med fl era. 

GRÖN LINJE Naturskön 
omgivning runt slottet, 
källsortering.
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