festival
guiden
2018
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!

Maj
Minifestival – Hälsoevent & andlig afton
25–26 maj
Startar med en andlig afton för vuxna med
frigörande dans, yoga, trumresa, meditation och seans. Följs av en heldag för hela
familjen där aktiviteter för välmående är i
fokus, hälsosamt fika, musik, yoga, teater,
barnhörna med mera.
VAR Brunnssalongen, Norrköping.
INFO www.himla-tur.com

www.nkyc.se

Text Free
Bild Zolotarevs, SewCream, atibody (shutterstock.com),
arrangörernas egna

MEDVERKANDE Ingbritt Swanö Wiklander,

Kathleen Ginyard, Jessica Jonsson, Hannah
Gruffman, Rose-Marie Lundbäck med flera.

Med reservation för feltryck och förändringar i festivalprogram.
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Relationer

Retreat
Dans

Musik
Juni
Space of Love festival
1–10 juni
Ett firande av sommaren med möten
bland nya och gamla vänner blandat
med bad, sol, golf, spa och fri lek.

10-årsjubileum

Ljungby
berättarfestival
14–17 juni

Vegan Summer
Fest
16 juni

Årets festival uppmärksammar
Gunnar Olof Hyltén-Cavallius,
den svenska folklorismens
fader. Bland de medverkande
artisterna finns i år flera
klassiska sagoberättare och
storytellers men även musiker,
estradpoeter, folklorister, filmare och författare. I festivalen
ingår även Musik i Sagobygd.

Med stöd av Beyond Carnism
och Fenix Miljöförening är
Malmö Goes Vegan värd för
den första Vegan Summer
Fest som arrangeras på
Malmö universitets kårhus.
En dag full av vegansk street
food, musik, föreläsningar och
veganmarknad.
VAR Malmö.

VAR Ljungby.

INFO

INFO 0372-148 55,

malmogoesvegan@gmail.com

ljungbyberattarfestival.se

MEDVERKANDE Ej klart vid

MEDVERKANDE Debs

pressläggning.

Newbold, Beathe Frostad,
Dan Hylander, Daniel Morden
Emma Reid med flera.

En festival för hela familjen som erbjuder olika
former av yoga, kurser i bland annat målning,
sång, medveten andning, meditation, ayurveda, healing, tantra, shamansk arbete, trumspel, somatics, familjekonstellationer, dans
och mer. Olika former av dans erbjuds. För
barn finns cirkus, yoga, dockteater, och lekar.
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.
INFO www.spaceoflove.nu
MEDVERKANDE Akasha Skaldeman, Zoë,

Tina Ikonomidou & Håkan Lagesson, Wen Dai,
Roland Nahringbauer, Paula Nygren med flera.

Yoga

Mossagårds
festivalen
15–17 juni

Midsommar
21–23 juni

Sexsibility Festival
26 juni–1 juli
Den intima festivalen där sex,
närhet, kropp och själ står i
fokus. Här finns workshopar i
sexibility, tantra, taoism, shama
nism, med mera. Det erbjuds
cirka femtio olika workshopar
– allt från mjukare varianter till
mer utmanande och utåtriktade. Intentionen är att skapa
trygghet och gemenskap.
VAR Ängsbacka
kursgård, Molkom.
INFO 0553-100 35,
angsbacka.se
MEDVERKANDE Deborah

Sundahl, Smrati Skog, Johan
Ekenberg, Pia Struck, Denice
Enerhag med flera.

Acro Yoga
Festival
29 juni–2 juli

VAR Veberöd.

Ett firande för både barn och
vuxna där de fina svenska
midsommartraditionerna
blandas med ett livsbejakande
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.

VAR Mundekulla
kursgård, Emmaboda.

INFO 046-855 44,
mossagardsfestivalen.se

VAR Ängsbacka
kursgård, Molkom.

INFO mundekulla.se
acrobhakti.com

MEDVERKANDE Ebbot,

INFO 0553-100 35,
angsbacka.se

MEDVERKANDE Åsa Kalyani,

Ekologisk musik- och upplevelsefestival för hela familjen. I
skånsk lantmiljö kan man delta
i workshopar – bl a qigong
och frigörande måleri samt
föreläsningar. Yoga, spel och
lekar, musik, ekologisk mat
och dryck, naturvandringar,
ekomarknad, filmvisning, biospa, konst med mera. Massor
av aktiviteter för barn.
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Barbara Lipsky, Boris Acro,
Cat Duval, Christopher
Ekelund med flera.

▲

Simone Moreno, Majken
Tajken, Martin Prahl’s Skelter
Wheel, Sorgenfri med flera.

AcroBhakti arrangerar festivalen på kursgården Mundekulla för femte gången. AcroYoga förenar yoga, akrobatik
och thaimassage. Genom att
blanda dessa kunskaper skapas en yogaform som odlar
förtroende, lekfullhet och
gemenskap. Workshopar för
både nybörjare och erfarna.

Juli
Yoga Mela
30 juni–7 juli
Inspireras av 7 dagars festlighet med yoga, sacred music,
workshopar, konserter och satsang i vacker slottsmiljö.

Holistisk
sommarfestival
29 juni–4 juli

Peace and Love
festival & forum
5–7 juli

En livsstilsfestival med fokus
på hela människan – kropp,
själ och ande. Workshopar
och evenemang i andlighet,
meditation, rörelse, sång och
musik. Festivalen genomförs
som en högskolekurs.

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

VAR Bosei, Idrottshögskolan, Præstø,
Sydsjælland.
INFO

holistisksommerfestival.dk
MEDVERKANDE Lalitha,

Detta livsbejakande firande förespråkar autentisk yoga och andliga inspirationer med rötterna i de ursprungliga lärorna från öst. Denna unika
sammankomst av lärare, artister och deltagare från hela världen, skapar
en atmosfär av harmoni och glädje som djupt berör allas hjärtan. Rulla ut
din yogamatta, ta med dina vänner, din familj och all er inspiration. Låt oss
glädjas i andan av yoga, sacred music och magin av att uppleva festivalen
tillsammans. Förhandsregistrering krävs.
VAR Divinya, Eslöv.
INFO www.yogamela.org
MEDVERKANDE Guruji Sri Vast, David Newman, Saint, Mirabai Ceiba,

Mataji Simone, Sacred Earth, Brenda McMorrow med flera.

VAR Folkets park,
Borlänge.
INFO peaceandlove.se
MEDVERKANDE Oskar

Linnros, Molly Sandén,
Thåström, Petter, Linnea
Henriksson, Darin, Lost
Frequencies med flera.

Jytte Johansen, Mette Buhl,
Lene Skovmark, Maria Juhl,
Rosa Birthe Nielsen med flera.

Free spirit party
30 juni–1 juli

Summer Festival
8–15 juli

En folkfest där du kan delta
i workshopar, yoga, dans,
healing, trumresor, ceremonier, chanting vid lägerelden, seans, eldceremoni
och prova-på-behandlingar.
Även möjlighet att shoppa
på marknadsplatsen, bara
vara och äta god mat.

Tema: ”Living in Joy”. En
festivalvecka med djup,
kärlek, kreativitet, skoj och
lekfullhet. I en avkopplande
atmosfär kan man delta i
workshopar, satsang, meditation, sång, dans, tystnad,
healing, sharing. På kvällarna
erbjuds musik och lounge
events som konsert, cabaré
och Jazz Café.

VAR Örnsköldsvik.
INFO heladigexpo.se/
forbesokare
MEDVERKANDE Erika

Norgren, Korptrumman Anita
Norgren, Esperanza med flera.

VAR Osho Risk,
Brædstrup, Danmark.
INFO www.oshorisk.dk
MEDVERKANDE Anjee,

Mitta, Milarepa’s One Sky
Band och Osho Risk Team.

Gaia unity gathering festival 6–8 juli
En gathering i en familjär och kärleksfull anda. Ceremoni för Moder Jord
i en gemensam intention att skapa en vacker värld.
Utifrån det shamanska förhållningssättet möts vi i den heliga cirkeln i Gaia Moder
Jords tempel. Ta del av workshopar, helande cirklar, trumcirklar, musik, dans, yoga,
kraftsånger, sharings, föreläsningar om hållbarhet, permakultur och mycket annat.
VAR Fjärås utanför Göteborg.
INFO www.gaialife.se/unity
MEDVERKANDE Ania & Magnus Munay, Leana Myhr, Robin & Terra, Stefan &

Johanna, Hasse Oreheim, Serafia, Stefan & Siv, Ove & Johanna med flera.

▲
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Sunshine week
9–15 juli

No Mind Festival
7–14 juli
Över 70 lärare, artister och musiker från hela
världen erbjuder ett program med workshopar,
aktiviteter, ceremonier, konserter, fester och annat.

Koppla av bland likasinnade på
en festivalvecka där det erbjuds
behandlingar, föreläsningar och
workshopar. Även konst, meditation, yoga, musik och dans. En
meningsfull semester. Restaurang
med uteservering.
VAR Ekegården, Gotland.
INFO sunshineweek.se
MEDVERKANDE Fredrik Swahn,

Annika Lynton, Caroline Yazi, Mikael
Säﬂund med flera.

Mundekulla
Körfestival
13–16 juli
En körfestival med några av de
körledare och aktörer som varit ett
viktigt inslag på Mundekulla genom
åren. Det erbjuds körworkshopar
med såväl kända melodier som
nyskrivna verk. Varje dag inleds med
Mundekulla-danser (cirkeldanser).
Festivalen erbjuder även mindfulness, frigörande dans, pilgrimsvandring, bastu, bad, samskapande
konserter och berikande möten.
VAR Mundekulla
kursgård, Emmaboda.
INFO mundekulla.se
MEDVERKANDE Anders Nyberg,

Gunnel Mauritzson, Liselotte Erndin
Dahlberg, Peter Elmberg, Ann Sjöling
med flera.

No Mind är Ängsbackas moderfestival och Skandinaviens
största alternativa festival. Den erbjuder ett fantastiskt program av workshopar, konserter, ceremonier och happenings
inom andlighet, personlig utveckling, dans och rörelse,
meditation, shamanism, yoga, intimitet, kreativitet och mer.
I år är temat ”Let Love Rule”. Gediget familjeprogram med
sång, musik, dans, kreativa aktiviteter, utflykter i skogen,
sport, lekar, yoga och mycket mer.

Inspirationsfestivalen
13–15 juli
Festival för hela familjen i Skattungbyn,
Dalarna. Byn har länge varit ett center
för ekologisk odling, permakultur och
hållbar livsföring. För 11:e året arrangeras festivalen som erbjuder bland
annat yoga, kontaktimpro, capoeira,
vagnsvandring, örtvandring, sweatlodge, ekologisk mat och magiska
möten med andra inspiratörer. Nyktert,
barnvänligt, dansvänligt, jamvänligt.

VAR Ängsbacka kursgård, Molkom.
INFO 0553-100 35, www.angsbacka.se
MEDVERKANDE Sofia Sundari, Arun Ji, Tiger Singelton,

Susannah Grover, Estera Saraswati, Mia Lehndal med flera.

VAR Skattungbyn, Dalarna.

Fresh food Festival
19–22 juli
Festivalen är ett internationellt
rawfood-event som erbjuder fyra dagar med frukt, sport, föreläsningar och
skoj. Inspiration för alla som intresserar
sig för hälsa, veganism och hur man
kan leva på frukt som huvudsaklig
näringskälla. Läckra måltider av färska,
mogna, råa frukter och grönsaker.

INFO inspirationsfestival.se

VAR Osted, Lejre,
Danmark.

MEDVERKANDE Palace on Wheels,

INFO freshfoodfestival.com

Filiz, Tim Jago, Skattunge Balkan
Band, LoA Morales, Joakim Ehn,
Emanuel Tägil, Folklorico Gerilla
med flera.

MEDVERKANDE Rosalind Graham,

dr Douglas Graham, Anne Osborne,
Harriet Kjaer, Grant Campbell, Louise
Koch, Annette Davidsson med flera

Festival at the edge
20–22 juli

Raw Life Festival 20–24 juli
Från peruansk streetfood till svensk klassisk råkost med Sveriges hetaste
matkreatörer. Mycket mer än bara ekologisk raw food.
En mötesplats med hälsa som livsstil. Från Outdoor Camp och yoga
till workshopar, Man in mission, improteater, lunchdisco, gong bad,
naturvandringar, jojk, frigörande andning och mycket mer.
VAR Mundekulla kursgård, Emmaboda.

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.
VAR Alderford Lake, Whitchurch, Shropshire, England.
INFO festivalattheedge.org

INFO www.mundekulla.se

MEDVERKANDE Daniel Morden,

MEDVERKANDE Regina Rojas, Pasi Orha, Elin Teilus, Erica

Free • nr 3

| 27 |

maj–juni • 2018
2017

▲

Chrisitne McMahon, Kara Len Cabral,
Peter Chand, Raphael Rodan, Panic
Circus med flera.

Palmcrantz Aziz, Nilla Gunnarsson, Victoria Vesterlund med flera.

Yogafestival
20–26 juli
Ett internationellt yogaevent
där årets tema är ”Ahimsa–
Peace within peace without”.
Dela din passion för yoga,
rörelse, sång och nyttig
mat med likasinnade från
hela världen. Här blandas
olika yogastilar med dans,
konserter, meditation, mantrasång och naturupplevelser.
För både ovana och vana
utövare. Barnvänligt med
Kid’s Camp.
VAR Ängsbacka

kursgård, Molkom.
INFO 0553-100 35,
angsbacka.se
MEDVERKANDE Gurunam

Singh, Sat Sisters, Sky, Amir
Jaan, Mia Deng, Philip Flow,
Agaya med flera.

Spirit Fest
Summer Gathering
26–29 juli

Europeiska
Yogafestivalen
28 juli–5 augusti

En festival för alla åldrar 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-, rawoch veganmat.

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 Clophill Centre,

Tantra Festival
31 juli–5 augusti
En festival där du får möjlighet att
utforska dig själv och relationen till
dina medmänniskor på djupet.
Upplev närvaro, lekfullhet och sann sexualitet
med transformerande workshopar, musik och
dans. Ledarna 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 Chateau Anand, SaintPierre-de-Maillé,
Frankrike.
INFO 3ho-kundalini-yoga.

eu/sv/evenemangaktiviteter/
europeiska-yogafestivalen
MEDVERKANDE 3HO:s

VAR Ängsbacka kursgård, Molkom.

omfattande nätverk av lärare
och instruktörer.

Bedfordshire, England.
INFO spiritfestuk.org

INFO 0553-100 35, www.angsbacka.se
MEDVERKANDE Ma Ananda Sarita, Fredrik

MEDVERKANDE Tina Malia,

Swahn, Kamala Devi, Lin Holmquist med flera.

Mobius Loop, James Frost,
Ravi, Zena Boutayeb med flera.

Augusti

Shine Sister Festival
27–29 juli
En festival med upplyftande kvinno
gemenskap där man firar kvinnan i
en nära och äkta gemenskap.
Njut av kvinnogemenskap när den är som bäst –
med djupa samtal, sång, musik, dans, inspirerande föredrag, workshopar, kvinnocirklar, yoga,
meditation, energigivande mat, ceremonier,
kreativitet, bastu naturupplevelser, bastubad och
mycket mer. Café med nyttigt och gott fika.

20-årsjubileum

Mundekullafestivalen
8–12 augusti
Festivalen som kryddas av möten över generationsgränser
såväl som nationsgränser samt stad och landsbygd.

VAR Mundekulla kursgård,
Emmaboda.
INFO mundekulla.se
MEDVERKANDE Anne Solveig, Eva Cederblad,
Lee Seger, Camilla Måne, Stina Gray, Sofia
Hansson, Åse Christensen, Ingela Skogsfura,
Sofie Pettersson, Kathrin Söderberg, med flera.

Mundekullas 20: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, dans, yoga, mindfulness, akrobatik,
meditation, föreläsningar, relationsworkshopar, barnaktiviteter, konst
utställningar, föreläsningar och mycket mer.
VAR Mundekulla kursgård, Emmaboda.
INFO mundekulla.se
MEDVERKANDE Bob Hansson, Sacred Earth, Peter Elmberg, Diane

Paterson, Lou Rossling, Nancy Brick, Pär Holmberg med flera.
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Conscious Parenting Festival 15–19 augusti
En festival som handlar om att hedra familjens alla medlemmar.
Ett event där barn och vuxna har kul både var för sig och tillsammans. Workshopar 
i dans och röst, målning, interaktiv storytelling och rollspel. Gemensamma workshopar på eftermiddagen både ute och inne, till exempel dans, acroyoga, visionsråd lek och skogsäventyr. Musik, dans, häng i caféet med mera på kvällarna.
VAR Ängsbacka kursgård, Molkom.
INFO 0553-100 35, www.angsbacka.se
MEDVERKANDE Scott & Beth Noelle, Tekla Utterström, Sebastian Solkrona med flera.

Urkult
2–4 augusti

One World
summer festival
11–17 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.
Hantverk och ekologisk mat är andra
stående inslag För barnen finns akrobatik,
cirkus och slöjd varvat med teater och
föreställningar.

One World är en familjefestival som erbjuder
både vila och aktivitet, nöje och frihet och
med mängder av aktiviteter och workshopar från tidig morgon till midnatt. Välj att
hela, bli helad, vila, promenera, måla, dansa
eller lyssna. Lärarna har stor erfarenhet av
olika terapier, rörelse och dans, hantverk
med mera och kommer från hela världen.
Lägereldar, kafé, disco och levande musik.
Campa, glampa eller bo inomhus!

VAR Nämforsen, Näsåker.

VAR Orada, Portugal.

INFO urkult.se

INFO oneworldcamp.com

MEDVERKANDE Säkert!, Ladama, Rosa

MEDVERKANDE Laura Marrero, Gabriella

Kvartetten, Tonbruket, Among Lynx, Jaqee
Gnucci, Beatrice Eli med flera.

Flow Festival
10–12 augusti
Musikfestivalen Flow erbjuder en stor
variation av musik, från indierock till soul,
jazz, folk och samtida klubb – från the old
school-legender till aktuella nykomlingar.
Flow handlar om det urbana – om bildkonst,
föredrag, inredning, god mat och dryck.
Festivalen utspelar sig vid den historiska
platsen Suvilahti.

September
Nya Jorden Festival
22 september
För 2:a året i rad arrangeras denna
minifestival för andligt uppvaknande
och multidimensionellt ljusarbete.

Catalono, Angela Prange, Sat KartarMelanie Hubbard, Moriko Kondo, Maria Gillott,
Flora Outtara med flera.

En av Sveriges
e
mest etablerad
!
musikfestivaler
Popagandafestivalen
31 augusti–1 september

VAR Södervik, Helsingfors,
Finland.

En av Sveriges mest etablerade musikfestivaler. Popagandas mål är att ligga
i framkant vad gäller miljöarbete bland
evenemang i Sverige. Vegetarisk mat med
stort veganskt utbud. Fantastisk musik i
kombination med ett billigt biljettpris.

INFO flowfestival.com

VAR Eriksdalsbadet, Stockholm.

MEDVERKANDE Arctic Monkeys,

INFO popaganda.se

Patti Smith, Sigrid, Shame, Lykke Li, 6lack,
Kendrick Lamar, Noname, Fever Ray, Mura
Masa, Moses Sumney med flera.

MEDVERKANDE Klart vid pressläggning:

First Aid Kit, Tove Styrke.

Ett tillfälle att samlas med andra andligt
intresserade för att samskapa och förankra
Nya Jorden, inifrån och ut. Alla arbetar tillsammans med att öppna upp, ta ned och förankra
de höga frekvenser som kommer till Jorden
just nu. En dag fylld med själslig service för
alltet. Det bjuds på spännande föreläsningar,
direktkanaliserade meditationer, aktiveringar
och energiöverföringar. Vi kommer att deltaga
aktivt genom ljusarbete, toning och sångmeditation. Och som en perfekt avslutning
kommer får man ta del av magiska, meditativa
vibrationer med gong & bambuflöjt.
VAR FolkKulturCentrum, Stockholm.
INFO www.nyajorden.se
MEDVERKANDE Caroline Yazi, Åsa Miljand,

TILL VÅRA LÄSARE
Är det någon festival vi missat? Dela med dig på Free facebook: FREEmagazin
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Susanna Thelin Schmidt, Manereia Hanuman
och Kalle Turesson.

