2017

festivalguiden
Sommaren närmar sig och den erbjuder många härliga festivaler för dig som vill utforska
inre utveckling, kroppslig harmoni och balans för själen. Njut av musik, sång, dans, yoga,
relationer, storytelling, inspirerande workshopar och god mat. Det finns ett stort utbud
och alla har en sak gemensamt – möte med andra människor i glädje och gemenskap!
Text Free Bild Art Stocker, SewCream, Alliance (shutterstock.com), arrangörernas egna

Juni
Space of Love festival
2–11 juni

Sexsibilityfestivalen
14–18 juni

Festivalen där man kombinerar personlig och andlig
utveckling blandat med bad, sol, golf, spa och fri lek.

Delta på inspirerande workshopar, dansa, träffa
nya vänner, utforska, dejta, lek, ät gott och hälso
samt – njuta av sommaren, livet och varandra.

För hela familjen. Erbjuder bland annat yoga, helande
rörelser, dans, meditation, gongbad, tantra, familjekonstellationer, sharing, sång och musik. 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, minigolf, vanlig golf, spa och bastu.
VAR Campingen Böda Sand, Böda, Öland.

För nionde året i rad arrangeras denna intima festival där sex,
närhet, kropp och själ står i fokus. Här finns workshopar i
sexsibility, tantra, taoism, shamanism, lekfullhet, med mera.
Det erbjuds cirka femtio olika workshopar – allt från mjukare
varianter till mer utmanande och utåtriktade. Temat i år är lekfullhet – möt andra i lekfullhet och utforska lek på många sätt.
Intentionen är att skapa mycket trygghet och gemenskap.

INFO www.spaceoflove.nu

VAR Ängsbacka kursgård, Molkom.

MEDVERKANDE Akasha Skaldeman, Emma Dinmali

INFO 0553-100 35, www.angsbacka.se

Holmlund, Zoë, Ellen Molnia, Leigh Evans, Jesper
Lundqvist med flera.

MEDVERKANDE Johan Ekenberg, Matt Schwent, Andy

Free • nr 3

Buru, Lorenzo Stiernquist, Calle Rehbinder med flera.
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Relationer Retreat
Musik
Yoga
Juli
Dans
Ljungby
berättarfestival
15–18 juni

Midsommar
firande
22–25 juni

Holistisk
sommarfestival
30 juni–5 juli

Årets tema: Skogen. Lyssna på
lokala berättare och berättarvärldens mest lysande stjärnor
på denna festival som är fylld
av spännande föreställningar,
kurser, seminarier, vandringar
och utflykter. Det finns även
program för barn. I festivalen
ingår även Musik i Sagobygd.

Ett firande för både barn
och vuxna. Här möts de fina
svenska midsommartraditionerna med ett livsbejakande,
inkluderande och magiskt
firande för kropp, själ och
fantasi. Ceremonier, musik,
kreativitet, god mat och
massor av dans under sommarens ljusaste dagar och
nätter. Dessutom kommer
organisationen HBTQ Spirit
att finnas på plats med sina
inspirerande workshopar.

En livsstilsfestival med fokus på
hela människan – kropp, själ
och ande. Gemenskap med
närvaro. Erbjuder kontemplation, andlighet, sång, dans och
musik. Festivalen genomförs
som en högskolekurs.

VAR Ljungby.
INFO 0372-148 55,
ljungbyberattarfestival.se
MEDVERKANDE Anna Liljequist, Anton Lind, Esmeralda
Moberg, Vigga Bro, Xanthe
Gresham med flera

VAR Ängsbacka

kursgård, Molkom.
INFO 0553-100 35,

VAR Bosei, Idrottshögskolan, Præstø,
Sydsjælland.
INFO

holistisksommerfestival.dk
MEDVERKANDE Lea Bodin,

Mie Hjorth, Rodrigo Rios,
Majken Boeg, Mona Lisa
Serritslev med flera.

angsbacka.se

Ekologisk musik- och upplevelsefestival för hela familjen.
I skånsk lantmiljö kan man
delta i workshopar – bl a
qigong och capoeria samt
föreläsningar. Yoga, spel och
lekar, musik, ekologisk mat
och dryck, naturvandringar,
ekomarknad, filmvisning, biospa, konst med mera. Massor
av aktiviteter för barn.

No Mind är Ängsbackas moderfestival och
Skandinaviens största alternativa festival. Den
bjuder in till fördjupad kontakt med vår inre
källa och ger näring åt de kreativa och levande
delarna av oss. I år är temat ”Into Unity”.
Verklig enhet lämnar utrymme för vår individuella unikhet – vår glädje, kärlek och kraft,
men också våra skuggsidor. Genom att mötas
på en plats där vi kan vila i oss själva i nuet,
öppnar vi upp för en djupare enhet både med
världen inom oss och den omkring oss.
VAR Ängsbacka kursgård, Molkom.

MEDVERKANDE David Cates, Uma Inder,

pressläggning.

Mossagårds
festivalen
16–18 juni

Över 70 lärare, artister och musiker
från hela världen erbjuder ett program
med workshopar, aktiviteter, ceremonier, konserter, fester och annat.

INFO 0553-100 35, www.angsbacka.se

MEDVERKANDE Ej klart vid

10-årsjubileum

No Mind Festival
1–8 juli

inaviens
d
n
a
k
S
Acro Yoga
Festival
största
30 juni–3 juli
AcroBhakti arrangerar festivaalternativa
len på kursgården Mundekulla för fjärde gången. Acrofestival
Yoga förenar yoga, akrobatik

Kiara Windrider, Edmund Colville,
Rachel Rickards, Juan Pablo Barahona,
Rob Anuprem Wilson med flera.

och thaimassage. Genom att
blanda dessa kunskaper skapas en yogaform som odlar
förtroende, lekfullhet och
gemenskap. Workshopar för
både nybörjare och erfarna.
VAR Mundekulla
kursgård, Emmaboda.

INFO 046-855 44,
mossagardsfestivalen.se

INFO mundekulla.se
acrobhakti.com

MEDVERKANDE John

MEDVERKANDE Alejandro

Holm, Kebnekajse, Frida
Andersson, Brainpool, Phon
Jettri, Nightmen med flera.

Salvatierra, Boris Acro,
 arbara Lipsky, Raven Smith,
B
Nina Bella med flera.
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VAR Veberöd.
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Peace and love
festival & forum
6–8 juli

Kundaliniyoga-fest
4–9 juli

Festivalen vill förena
humanistiska värderingar
med kultur och kunskap och
har alltid haft sin grund i
rättvisetankar, miljö, fred och
kärlek.

En upplyftande, påfyllande och närande vecka
av kraftfull och hjärtöppnande kundaliniyoga
och meditation, mycket tid i naturen, bara vara,
yogisk mat, gemenskap och sång och musik.

VAR Folkets park,
Borlänge.
INFO peaceandlove.se

Mer än
bara en
festival

MEDVERKANDE Miriam

Bryant, Icona Pop, Henrik
Berggren, Dada Life, The
Hellacopters, Jose Gonzalez,
Millencolin, Sator, Refused,
The Sounds, Syster Sol,
Kansas med flera.

Summer Festival
9–16 juli

Musiken och ljudvibrationerna kantar denna festival som
leds av passionerade yogalärare och musiker som brinner
för att leva och sprida den yogiska livsstilen. Suggestiva
trummor och spröda klanger, gongbad och vibrerande
klangskålar. Det blir konserter, mantrasång, workshopar,
massage, gong, sång, bastu. Alla yogapass ackompanjeras
av levande musik. Vegetarisk mat.

”Flowering Hearts”. En festival fylld med ny
energi där man firar livet i gemensam meditation. En vecka med djup, kärlek, kreativitet,
skoj och lekfullhet

VAR Borntorpet, Skinnskatteberg.

MEDVERKANDE Annki Warberg-Landahl, Klas Landahl,

I en avkopplande atmosfär öppnas möjligheten att hitta sin
”inre konstnär” genom deltagande i musik, tystnad, healing, sång, sharing, workshop i personlig utveckling, dans
(även bollywood), teater, kanotturer och svetthydda.

Anna Elwing, Joakim Schakonat.

VAR Osho Risk, Brædstrup, Danmark.

INFO www.shambalagatherings.com

www.hardayaal.com

INFO www.oshorisk.dk
MEDVERKANDE Ashika, Mitta, Aneesha och Osho Risk

Team.

▲
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Raw Life Festival
13–16 juli

Green World Yoga & Sacred
Music Festival
12–16 juli

En enastående möjlighet att låta dig
bli inspirerad av maximal raw food
kreativitet och spännande gästlärare
och föreläsare. En upplevelse av
kreativitet, fantastiska rawfood-bufféer, workshopar, musik, konserter,
Mundekulladans, vacker natur,
internationella gästlärare, levande
föda-pionjärer och nya spännande
nätverk.

För tredje året arrangeras detta event fullt av
inspiration, transformation och lärande mot en
ny, ekologisk era.

VAR Mundekulla
kursgård, Emmaboda.
INFO mundekulla.se
MEDVERKANDE Chris Kendall, Erica

Palmcrantz, Kristfrid Warner, Elin
Teilus, Peter Elmberg med flera.

Circle Way
Celebration
17–20 juli
För 16:e året arrangeras denna lägervecka baserat på Indianen Medicine
Storys förfäders principer och förhållningssätt. I år med fler föreläsare och i
samarbete med Omställningsrörelsen
på temat Nordic Transition Camp
(Omställningsfestivalen).
VAR Mundekulla
kursgård, Emmaboda.
INFO mundekulla.se
MEDVERKANDE Manitonquat,

Ellika Linden, Peter och Berndt
Elmberg, Stephen Hinton, Elin Teilus,
Daniel Casey med flera.

The European Ecovillage
Conference
16–20 juli

Festivalen är ett initiativ att skapa en plattform för autentisk yoga och sacred music som inte är kommersiell, där
människor kan samlas och hylla det vackra i livet. Festivalen äger rum i den historiska slottsparken på Tullebo Slott
som fylls av många glädjefyllda konserter och uppträdanden, yoga och chanting workshopar med internationella
lärare. Ett barnvänligt, sagolikt och ideellt event fullt av
fantasi och magi. Förhandsregistrering krävs.

För första gången i Sverige är det dags för den
21:a årliga europeiska ekobykonferensen.
Årets tema är ”Conscious Happiness: Living the future
today. Solidarity, Resilience & Hope”. Att leva ett rikare liv
samtidigt som vi tar ett större ansvar för mänskligheten och
planeten. Erfarenheter delas genom workshopar och samtal,
men också genom konst, musik, dans, film och utställningar.

VAR Tullesbo slott, Sjöbo.
INFO www.cecsweden.org
MEDVERKANDE Guruji Sri Vast, David Newman, Saint,

VAR Ängsbacka kursgård, Molkom.

Mirabai Ceiba, Mataji Simone, Sacred Earth, Brenda
McMorrow, med flera.

INFO 0553-100 35, www.angsbacka.se
VAR Ängsbacka kursgård, Molkom.
MEDVERKANDE Charles Eisenstein, Helena Norberg.

Fresh food Festival
20–23 juli

Secret Garden Party
20–23 juli

Festivalen är ett internationellt
rawfood-event som erbjuder inspiration för alla som intresserar sig för
hälsa, veganism och hur man kan leva
på frukt som huvudsaklig näringskälla.
Föreläsningar, sport och läckra måltider
av färska, mogna, råa frukter och
grönsaker.

I år har det meddelats att det är det
sista året denna musikfestival arrangeras. Årets tema är “Sweet Dreams.
Are made of these? And who are we
to disagree …”. En festival med fokus
på lekfullhet. Det flödar av kreativitet,
färg och mystik, med överraskningar
och nya upplevelser runt varje hörn.
Barnvänligt.

VAR Osted, Lejre,
Danmark.
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VAR Huntingdon,
Cambridgeshire, England.

MEDVERKANDE Anne Osborne,

INFO secretgardenparty.com

Ted Carr, Grant Campbell, Louise
Koch, Annette Davidsson, dr Douglas
Graham med flera

MEDVERKANDE Alltid överrask-
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ningar, lång lista på artister och
musiker.

▲
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INFO freshfoodfestival.com

Yogafestival
23–29 juli

Yoga Celebration
27–30 juli

Festival at the edge
28–30 juli

Ett internationellt yogaevent där
årets tema är ”Relax, Restore, Retreat” – stanna upp, slappna av och
återvänd till din inre sanning. Dela
din passion för yoga, dans, rörelse,
meditation, sång och nyttig mat
med likasinnade från hela världen.
Här blandas olika yogastilar med
dans, filosofi och naturupplevelser.
Barnvänligt med Kid’s Camp.

En festival som firar livet genom ett
brett utbud av yogaformer, yogisk
kost bestående av hälsosamma
vegetariska rätter och gemenskap
i natursköna omgivningar. Här
erbjuds bland annat: hatha-, bhakti-,
vinyasa-, kundalini-, yin- och acroyoga, samt gongbad, mantrasång,
thaimassage, meditation och dans.

Internationell storytellingfestival,
den äldsta i sitt slag i England. En
helg av fantasieggande berättelser,
skrönor, musik och mycket mer,
omgiven av en fantastisk utsikt över
Shropshire. Många olika workshopar. Familjevänligt med barnfestival.

Europeiska
Yogafestivalen
29 juli–6 augusti
Runt två tusen personer samlas i
naturskön omgivning 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 Ängsbacka kursgård,
Molkom.

VAR Mundekulla kursgård,

VAR Dearnford Lake,
Whitchurch, Shropshire,
England.

VAR Chateau Anand, SaintPierre-de-Maillé, Frankrike.

Emmaboda.

INFO festivalattheedge.org

INFO 3ho-kundalini-yoga.eu/sv/

INFO 0553-100 35,

INFO mundekulla.se

gaiatree.se

MEDVERKANDE Anna Shannon,

evenemangaktiviteter/europeiskayogafestivalen

angsbacka.se
MEDVERKANDE Jaccopo Cec-

carelli, Marcus Berg, Klas Landahl,
Joan Pasqual Fontana med flera.

MEDVERKANDE Sky, Liina, Satya-

dev med flera.

Michael Harvey, Nick Hennessey,
Ninebarrow, Ruth Kirkpatrick med
flera.

MEDVERKANDE 3HO:s omfattan-

de nätverk av lärare och instruktörer.

Sunshine week 24–30 juli
En festival med temat kropp, själ och hälsa. En ”umgängesfestival”
där du kan koppla av bland likasinnade.
Föreläsningar varvas med workshopar. Även meditation och yoga samt live-musik
på utescenen på kvällarna. En meningsfull semester.
VAR

Ekegården, Gotland.

INFO

www.sunshineweek.se

MEDVERKANDE Jenny Åsenlund, Mikael Säflund, Marie Stilling, Therese
Appelqvist, Linda Westlund med flera.

Augusti
One World
summer festival
30 juli–6 augusti
One World erbjuder både vila och
aktivitet, nöje och frihet, samt fler än
400 workshopar och föreläsningar för
alla åldrar. Lärarna har stor erfarenhet
av olika terapier, rörelse och dans,
hantverk med mera och kommer från
hela världen. Lägereldar, kafé, disco
och levande musik.
VAR Brymore Academy,
Cannington,
Somerset, England.
INFO oneworldcamp.com
MEDVERKANDE Natalie Hewett,

Martin Okoli, Shirley Whalley, Phiya
Kushi, Sat Kartar med flera.

Tantra Festival
1–2 augusti
Ängsbackas mest innerliga festival där du får
möjlighet att utforska dig själv och relationen till
dina medmänniskor på djupet.
Upplev närvaro, djup meditation, hitta din inre livskraft,
utforska tantra, lekfullhet och sann sexualitet. Workshopledarna representerar olika tantrainriktningar, relationstekniker och verktyg för personlig utveckling. Festivalen
handlar om dig och din relation till din livsenergi, att hitta
sitt hjärtas sanning, sin extatiska njutning och sin livskraft
och att vara centrerad i mötet med andra.
VAR

Ängsbacka kursgård, Molkom.

INFO

0553-100 35, www.angsbacka.se

MEDVERKANDE Andy Buru, Åsa Kullberg, Buster Rådvik, Lin
Holmquist, Michal Maayan Don med flera.

Free • nr 3
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Sweden Wellness
Festival
2–3 augusti
och 19 augusti
Två festivaler för kroppens och
själens välbefinnande fyllda med
inspiration för bättre hälsa. Föreläsningar, prova-på-pass, god mat och
utställare. Fri entré.
VAR 2–3/8 aug, Hoglands
Park, Karlskrona.
19 aug, Ronneby Brunnspark.
INFO wellnessfestival.se
MEDVERKANDE Ej klart vid press-

läggning.

September
Mundekulla
Musikfestival
10–13 augusti

Popagandafestivalen
1–2 september
En av Sveriges mest etablerade
musikfestivaler. Popagandas mål är
att ligga i framkant vad gäller miljöarbete bland evenemang i Sverige.
Nytt från förra året är att maten
är vegetarisk med stort veganskt
utbud. Fantastisk musik i kombination med ett billigt biljettpris.

VAR Nämforsen, Näsåker.

Mundekullas 19:e musikfestival och
som deltagare på musikfestivalen
blir du automatiskt en aktiv medskapare snarare än en passiv åhörare.
Under dagtid erbjuds workshopar
och på kvällarna spelar fantastiska
artister från när och fjärran som varvas med öppenscen. En festival full
av dans, musik, möten, kreativitet,
teater, yoga, akrobatik, meditation,
heartdance, och mycket mer.

INFO 0622-107 89,

VAR Mundekulla

urkult.se

kursgård, Emmaboda.

MEDVERKANDE Ifriqiyya Èlectri-

INFO mundekulla.se

que, Ane Brun, Alice Francis,
Brincadeira, Jord, Kajsa Grytt,
Kristina Issa, Kumbia Queers, Siska,
United Vibrations med flera.

MEDVERKANDE Peter Elmberg,

Urkult
3–5 augusti
Folk- och världsmusikfest som vill
skapa gränsöverskridande kulturmöten i en anda av fred, kärlek,
inkluderande och samförstånd. Invigs
med Eldnatten, ett magiskt skådespel
med trummor, sång, dans och eld,
och fortsätter med workshopar i
dans, sång, låtverkstad, yoga och
eldshower. För barnen finns akrobatik, cirkus och slöjd varvat med teater
och föreställningar.

Live Green är en musikfestival, såväl
som ett produktionsbolag och ett
nätverk av unga eldsjälar, arrangörer
och changemakers som jobbar för en
grönare framtid – med musik, konst,
modeshower och upplevelser som
redskap.Festivalen startade 2011 för
att lyfta miljötänk och social hållbarhet. En nästintill 100 % ungdomsdriven musikfestival.

Musikfestivalen Flow erbjuder en stor
variation av musik, från indierock till
soul, jazz, folk och samtida klubb.
Flow handlar om det urbana – om
bildkonst, föredrag, inredning, god
mat och dryck. Festivalen utspelar sig
vid den historiska platsen Suvilahti.

INFO livegreenfestial.com
MEDVERKANDE Linda Pira,

Linnros, Säkert!, Léon, Scott, Astrid S,
Alt-J, The Radio Dept, Two Door
Cinema Club med flera.

Sacred Earth, Sousou & Maher
Cissokko, Bob Hansson, Elin Teilus
med flera.

Flow Festival
12–14 augusti

Karlskrona.

INFO popaganda.se
MEDVERKANDE Tove Lo, Oskar

Live Green Festival
4–5 augusti

VAR Hoglands Park,

VAR Eriksdalsbadet,
Stockholm.

Prana Festival
9–10 september
En yoga- och musikfestival i Trädgårdsföreningen, Göteborgs svar på
Central Park. Det blir en fest för alla
sinnen med konserter, yogaklasser
och workshopar. Internationella,
nationella, lokala artister och yogalärare. Inspirerad av de internationella
festivalerna Hanuman, Wanderlust
och Bali Spirit Festival. Foodtrucks
med energigivande mat, kafé och
restaurang.
VAR Trädgårdsföreningen,

Göteborg.
INFO 031-16 36 00,
pranafestival.org
MEDVERKANDE Bouchra

Iramdane, Meja, Tre Rara, Minük,
Sabina Shantouria med flera.

Nya Jorden Festival
23 september
Ett tillfälle för ljusarbetare och andligt intresserade själar att samlas och gemensamt förankra
och medskapa Nya Jorden inifrån och ut.

VAR Södervik,
Helsingfors, Finland.
INFO flowfestival.com
MEDVERKANDE Lana Del Rey,

Moderat, London Grammar, Young
Thug, Vince Staples, Sparks, Frank
Ocean med flera.

Kleerup med flera, ej klart vid
pressläggning.

Spirit Fest
31 augusti–3 september
Storytelling festival
4–6 augusti
Sveriges minsta och mest internationella Storytellingfestival. Under
rubriken: ”Reunion” är du inbjuden
att besöka föreställningar i charmiga
Gamla Bion, gå på workshopar med
välkända berättare, dansa, delta i
en berättandemiddag där du kan
berätta din egen historia.

En festival där man firar livet i traditionell väg med musik, sång, dans,
konst och ceremonier. En stor mix
av workshopar samt barn- och ungdomsevent. Möt ledare och artister
från olika traditioner och ursprung
som delar med sig av sina sätt att leva
tillsammans på Moder jord och fira
livet. Healing,schamansk energimedicin, yoga och tantra. Svetthydda.
Vegetarisk-, raw- och veganmat.

VAR Årsta Folkets Hus, Stockholm.

VAR Örsundsbro.

VAR Forest of Dean,
Gloucestershire, England

INFO

INFO spiritfestuk.org

berätta.com/storytelling-festival

MEDVERKANDE Paul Terell, Anita

MEDVERKANDE Leo Sofer, Pauline

Watson, Seth Newman, Dragonsfly,
Maya Love med flera.

Seebrechts, Lia Starälv med flera.
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Ordet Festival hänvisar till känslan av att Nya Jorden är något
att fira! Under denna endags ljusträff kommer fem inspire
rande ledare inom andlig och personlig utveckling att hålla
varsin session där de förmedlar kanaliserade budskap och
unika mediala förmågor och frekvenser med deltagarna. Allt
omkring temat Nya Jorden och Gaias och vår egen pågående uppstigning. Samtliga föreläsare arbetar utfirån hjärtat
och förmedlar djupgående själslig visdom med känsla för
både integritet och moral. Konstellationen av föreläsare är
mycket kraftfull och har en bredd där alla deltagare kan finna
utrymme för sin egen unika andliga och personliga väg.
INFO www.nyajorden.se
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MEDVERKANDE Susanna Thelin Schmidt, Manereia Sol,

Anna Larsson, Camilla Lindeborg Alm, Åsa Gunnarby Miljand.
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