
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 Zolotarevs, atibody, Pla2na, Art Stocker (shutterstock.com),
arrangörernas egna

Med reservation för feltryck och förändringar i festivalprogram.
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2019

festival
guiden

Maj

Stockholm Tantra   
Festival 3–5 maj

En helg med workshopar och föreläsningar av kvalitativa 
yoga- och tantralärare från Sverige och utomlands. Du ges 
möjlighet att prova på, lyssna till ett tantriskt perspektiv och 
träffa erfarna livsnjutare. Utrymme ges till att utforska ditt 
inre, i relation till omvärlden. Det handlar om yoga, medita-
tion, hälsa, självkärlek, relationer, möten, intimitet och sex.  

VAR Lustikulla, Liljeholmen, Stockholm.

INFO www.stockholmtantrafestival.com

MEDVERKANDE Lynn Kreaden, Johan Ekeberg, Lorraine 
Taylor, Fredrik Swahn, Sanna Björkebaum, B Prior med flera.
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Relationer
Yoga

Retreat
DansMusik

Sacred Womb 
Women’s Festival 

15–19 maj
Tema: Bridging Worlds 
En festival där alla kvinnor kan 
känna sig välkomna, sedda 
och hörda, att gå djupt och 
inspirera varandra att lysa. 
Workshopar, ceremonier, 
dans-rörelseaktiviteter eller 
tystare, meditativa utrym-
men för lärande, utforskning 
och kontemplation. Alla är 
välkomna.

VAR Ängsbacka 
kursgård, Molkom.

INFO www.angsbacka.se

MEDVERKANDE Astrid 
Brinck, Lin Holmquist, Mira 
Dakini, Candra Karlholm, 
Tekla Utterström med flera.

MindBodySpirit  
Wellbeing Festival

24–27 maj
Samlas och inspireras 
tillsammans med tusentals 
likasinnade. Musiker, lärare, 
bästsäljande författare, ar-
tister och utställare från hela 
världen. Ett rikt utbud av 
workshopar inom relationer, 
uppvaknande, Feng Shui,  
NLP, yoga, meditation, mo-
dern shamanism och änglar. 
Som alltid är fokus att erbjuda 
dig praktiska verktyg och 
tekniker som du kan använda 
för att uppleva mer av vad du 
verkligen vill i ditt liv.

VAR Olympia  
London, England.

INFO  
www.mindbodyspirit.co.uk

MEDVERKANDE Dr Marilyn 
Glenville, Stephen Marks, 
David Hamilton, Sue Allen, 
Kirsty Gallagher med flera.

Space of Love festival 31 maj–9 juni
Ett firande av sommaren med möten bland nya och gamla vänner 
blandat med bad, sol, golf, spa och fri lek.

En festival för hela familjen som erbjuder olika former av yoga, kurser i bland annat 
målning, sång, medveten andning, meditation, ayurveda, healing, tantra, shamanskt 
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, Elin Scott, Sharada, Leigh Evans, Cesilia Ekroth, Roland Nahringbauer, Paula Nygren med flera. 

Kulturernas  
karneval
25–26 maj

En festival fylld med musik, 
dans, teater och mycket mer. 
Workshopar i till exempel 
orientalisk dans och yoga. På 
festplatsen i Engelska Parken 
finns tre scener för musik- och 
dansframträdanden, ett barn-
område, konstutställning, mat- 
och hantverksmarknad och ett 
engagemangstorg. Här samlas 
artister från Uppsala och hela 
landet för att bjuda på en 
härlig mix av kulturella uttryck. 
Upplev allt från folkmusik och 
hiphop till eldshow och samba.

VAR Engelska 
parken, Uppsala.

INFO  
www.kulturernaskarneval.se

MEDVERKANDE Mushtaq, 
Teater Prego, Balkan Madness, 
Afrobeatos Dance Explosion, 
Manluckerz & The Zim-Tradi-
tional Unity med flera.
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Fina, svenska  

midsommartrationer  

blandas med ett  

livsbejakande och 

magiskt firande  

för kropp och själ!

Holistisk 
sommarfestival 

28 juni–3 juli
En livsstilsfestival med fokus på hela 
människan – kropp, själ och ande. 
Workshopar och evenemang i and
lighet, meditation, rörelse, sång och 
musik. Festivalen genomförs som en 
högskolekurs.

VAR Bosei, Idrottshögsko
lan, Præstø, Sydsjælland.

INFO www.holistisksommerfestival.dk

MEDVERKANDE Hanne Slot Thing, 
Lotte Arnsbjerg, Helgi Breiner, Ada 
Coming Wind Corsi med flera. 

Acro Yoga Festival 
27 juni–1 juli

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

VAR Mundekulla kursgård, 
Emmaboda.

INFO www.mundekulla.se 
www.acrobhakti.com

MEDVERKANDE Åsa Kalyani, Bar
bara Lipsky, Boris Acro, Cat Duval, 
Christopher Ekelund med flera.

Sexsibility Festival
25–30 juni

Den intima festivalen där sex, när
het, kropp och själ står i fokus. Här 
finns workshopar i sexsibility, tantra, 
taoism, shama nism, med mera. Det 
erbjuds cirka femtio olika work
shopar – allt från mjukare varianter 
till mer utmanande och utåtriktade. 
Intentionen är att skapa trygghet och 
gemenskap.

VAR Ängsbacka kursgård, 
Molkom.

INFO www.angsbacka.se

MEDVERKANDE Paula Nygren, 
Blake Steele, Johan Ekenberg, Pia 
Struck, Robyn Dalzen, Andy Buru 
med flera.

Midsommar  
20–22 juni

Ett firande för både barn och vuxna 
där de fina svenska midsommartradi
tionerna blandas med ett livsbeja
kande och magiskt firande för kropp, 
själ och fantasi. Ceremonier, musik, 
kreativitet, god mat och massor 
av dans under sommarens ljusaste 
dagar och nätter. Temat för årets 
festival är ”Shine Your Light!”.

VAR Ängsbacka kursgård, 
Molkom.

INFO www.angsbacka.se

MEDVERKANDE Amanda Rag
narsdotter, Anna Viktoria, Johan 
Hedström, Malin Wik, Satya Nyberg 
med flera.

Ljungby 
berättarfestival

13–16 juni 
Jubileumsår med både tillbakablickar 
och spännande nyheter. Lyssna på 
lokala och berättarvärldens interna
tionella stjärnor på denna festival 
som är fylld av spännande föreställ
ningar, workshopar, föreläsningar, 
vandringar och utflykter. Även 
program för barn. I festivalen ingår 
även Musik i Sagobygd.

VAR Ljungby.

INFO www.ljungbyberattarfestival.se

MEDVERKANDE Abdi Nuur Abdulahi, 
Alice Fernbank, Ewert Ljusdal, Mikael 
Öberg, Sofia Karlsson med flera.

30-årsjubileum

Mossagårds festivalen 
14–16 juni

Ekologisk musik och upplevelsefes
tival för hela familjen där naturen 
går som en gyllene tråd genom de 
tre festliga dagarna. Workshopar 
och föreläsningar. Yoga, spel och le
kar, musik, ekologisk mat och dryck, 
naturvandringar, ekomarknad, film
visning, biospa, konst med mera. 
Massor av aktiviteter för barn.

VAR Veberöd.

INFO www.mossagardsfestivalen.se

MEDVERKANDE ShitKid, Vacation 
Forever, Babian, Sista Bossen, Jelly 
Crystal, Hush Forever, Oxen, Sam 
Florian, Chills med flera.

Epic Yoga Festival
21–23 juni

På Epic Yoga Festival samlas 
internationella yogalärare, musiker, 
artister och talare från hela världen, 
med målet att ge tillbaka och stödja 
utvalda sociala projekt i Afrika. En 
unik möjlighet att yoga och skapa 
förändring samtidigt som man upp
lever den inneboende kraften och de 
rika kulturerna från Afrika.

VAR Marrakech, Marocko.

INFO www.epicyogafestival.com

MEDVERKANDE Fehd Benchemsi, 
Devajeet kaur, Andre Kunkel, Kathy 
and Dennis Lang, Samuel Nwokeka, 
Anna Smit med flera.

Juni

Festival Arce Spiritus 8 juni

En alternativ festival med spådamer, medium, shamaner, 
häxor och healers i stämningsfull miljö. På scen kommer 
mediumet Serafia Andersson bjuda på andekontakt och 
artisten Anna Vild ger många vackra låtar. Under dagen 
kan man även delta i en trumresa och gå på häxträff. 
Detta och mycket mer finner man på Arce Spiritusfesti
valen som är det latinska ordet för slottets ande. Mat och 
marknad finns på Borggården.

VAR Bohus Fästning, Kungälv.

INFO www.vitakvasten.com

MEDVERKANDE Anna Vild, Serafia Andersson med flera.

25-årsjubileum

Mundekulla Folk- & 
Jazzdagar 
14–16 juni

En festival med hjärtat och utgångs
punkt i Mundekulla och med spän
nande samarbeten i det omgivande 
samhället. Folkmusik, jazz och musik 
i gränslandet däremellan. Worksho
par i sång och folkmusik, konserter, 
föreläsning,  mat och boende i fin 
miljö. Gå på hela festivalen eller 
enstaka konserter. För den som 
vill erbjuds även vandrings och 
cykelkonserter (med egen cykel). 
Helt drogfritt.

VAR Mundekulla kursgård, 
Emmaboda.

INFO www.mundekulla.se

MEDVERKANDE Peter Elmberg, 
 Sofia Karlsson, Mattias Perez, Christina 
& Rigmor Gustafsson, Mailis Gullin,  
Svante Söderqvist, Mathias Algotsson, 
Gunnel Mauritzson med flera.

High on Life Retreat 
Ecstatic Dance Festival

14–17 juni
Celebrera livet genom musik och dans. 
Hitta kreativitet och frihet genom med
veten dans! En helg med vilt dansande, 
roliga och hjärtliga möten med andra 
dansälskare, musik och hälsosam livs
stil. High on Life Retreat. Workshopar, 
sharings och kakaoceremoni bland 
mycket annat. Vegetarisk mat.

VAR S. Teotonio, Portugal.

INFO www.eventbrite.co.uk

MEDVERKANDE Omer Makessa, 
Ravi, Ecstatic Dance Djs med flera.
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Summer Festival 
7–14 juli

Tema: ”Roots & Wings. En festival
vecka med djup, kärlek, kreativitet, 
skoj och lekfullhet. I en avkopplande 
atmosfär kan man delta i worksho
par, satsang, meditation, sång, dans, 
tystnad, healing, sharing. På kvällarna 
erbjuds musik och lounge events som 
konsert, kabaré och Jazz Café.

VAR Osho Risk, Brædstrup, 
Danmark.

INFO www.oshorisk.dk

MEDVERKANDE Anjee, Mitta, 
Milarepa och Osho Risk Team.

Peace and Love  
festival & forum 

4–6 juli
Festivalen vill förena humanistiska 
värderingar med kultur och kunskap 
och har alltid haft sin grund i rättvise
tankar, miljö, fred och kärlek. 

VAR Folkets park, Borlänge.

INFO www.peaceandlove.se

MEDVERKANDE Bob Hund, Esko
bar, Lok, Loreen, Eagle Eye Cherry, 
The Nomads, Slowgold med flera.

Yoga Mela 
29 juni–7 juli

Ett 9-dagars autentiskt firande med över 200 
program – den Internationella Yoga och Sacred 
Music Festivalen bjuder in världskända artister 
och yogalärare.

Gläds i yogans, sacred music och den magiska yogiska livs
stilens namn! Detta är den femte årliga Yoga Mela samman
komsten som har blivit ett fantastiskt event i samskapande 
med internationella artister, lärare och kamratliga sökare – 
fullt av inspiration, hängivelse, meningsfull gemenskap och 
nytt lärande för en ny mänsklighet. Det är en ideell yogafes
tival i världsklass som äger rum i vacker klassisk slottsmiljö. 
Ett event för hela familjen, med fri entré för barn under 16 
år. Bli del i en ny tid, en ny våg, en ny mänsklighet.

VAR Divinya, Eslöv – nära Lund.

INFO www.yogamela.org

MEDVERKANDE Guruji Sri Vast, Jai Uttal, Mirabai Ceiba, 
Ajeet Kaur, Brenda McMorrow, Mataji Simone, Nubia, Vish 
Sheth, Murray Kyle, Fredrik Swahn med flera.

Shine Sister Festival 11–14 juli
En festival med upplyftande kvinno gemenskap där 
man firar kvinnan i en nära och äkta gemenskap.

Årets tema: ”Be the Queen of your life”. Njut av kvinno
gemenskap med djupa samtal, sång, musik, dans, inspire 
rande föredrag, workshopar, kvinno cirklar, yoga, meditation, 
energigivande mat, ceremonier, kreativitet, bastu, natur
upplevelser, bastubad och mycket mer. Café.

VAR Mundekulla kursgård, Emmaboda.

INFO www.mundekulla.se

MEDVERKANDE Anne Solveig, Camilla Måne, Katinka 
Soetens, Stina Gray, Ellika Lindén, Gunilla Pritzel, Emma 
Malmsten, Åse Christensen, Ann Sjöling med flera.

Juli
20-årsjubileum

No Mind Festival 
6–13 juli

Över 70 lärare, artister och musiker 
från hela världen erbjuder ett pro
gram med workshopar, aktiviteter, 
ceremonier, konserter, fester och 
annat. 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 ”Power of Intention”. 
Gediget familjeprogram med sång, 
musik, dans, kreativa aktiviteter, 
utflykter i skogen, sport, lekar, yoga 
och mycket mer.

VAR Ängsbacka kursgård, 
Molkom.

INFO www.angsbacka.se

MEDVERKANDE Richard Bock, 
Svagito, Kåre Landfald, Gurunam 
Sing, Åsa Kullberg, Sannah Grover, 
Bob Hansson, Diane Patterson, 
Fredrik Swahn med flera.
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TILL VÅRA LÄSARE
Är det någon festival vi missat? Dela med dig på Free facebook: FREEmagazin

Europeiska  
Yogafestivalen 
27 juli–4 augusti

Runt två tusen personer 
samlas i naturskön omgivning 
för att under åtta dagar utöva 
kundaliniyoga och andra ak-
tiviteter 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  
www.3ho-kundalini-yoga.eu

MEDVERKANDE 3HO:s 
omfattande nätverk av lärare 
och instruktörer.

Circle Way Camp
16–21 juli

Ett cirkelläger där man firar det goda 
med att vara människor tillsammans 
på jorden. 

Ett kollektiv där man månar om varandra, möts 
och hjälps åt. Viktiga samtal, god vegetarisk 
mat och vackra omgivningar. Upplev gemen-
skap, djupt lyssnande, hitta livslust, tacksamhet 
och glädje. För alla åldrar. Årets läger sker till 
minne av Manitonquat/Medicine Story (USA) 
som under drygt 30 år ledde Circle way-läger. 

VAR Mundekulla  
kursgård, Emmaboda.

INFO www.mundekulla.se

MEDVERKANDE Camilla och Kalle Grill, 
Anne Solveig, Peter Elmberg, Ola Gustafsson 
med flera.

Yogafestival  
18–24 juli

Ett internationellt yogaevent 
där årets tema är ”Embodying 
the Divine”. Dela din passion 
för yoga, rörelse, sång och 
nyttig mat med likasinnade  
från hela världen. Här blandas    
olika yogastilar med dans, 
konserter, meditation, mantra-
sång och naturupplevelser. 
För både ovana och vana 
utövare. Barnvänligt med 
Kid’s Camp.

VAR Ängsbacka 
kursgård, Molkom.

INFO www.angsbacka.se

MEDVERKANDE David 
Lurey, Jacopo Ceccarelli, Amir 
Jaan, Govind Radhakrishnan, 
Pål Dobrin, Philip Flow, Sky, 
Klas Landahl med flera.

Storytelling  
festival

2–4 augusti
Sveriges minsta och mest in-
ternationella Storytellingfesti-
val. Under temat ”The Sacred 
Masculine” är du inbjuden 
att besöka föreställningar i 
charmiga Gamla Bion, gå på 
workshopar med välkända 
berättare, dansa och ösa ur 
vår kollektiva visdom.

VAR Örsundsbro.

INFO www.berätta.com/
storytellingfestival

MEDVERKANDE Gary 
Kendall, Mats Rehnman, Mia 
Verbeelen, Gunilla Cullemark 
med flera.

Tantra Festival 
30 juli–4 augusti

Hit kommer människor i 
alla åldrar, från världens alla 
hörn för att utforska de olika 
tantriska tekniker som pro-
grammet erbjuder. En unik 
upplevelse med tantra från 
olika grenar och traditioner. 
Från den klassiska tantran, 
till shamansk sexualitet och 
neo tantra. Möt världens 
främsta lärare och kan själv 
välja intensitet och utmaning 
genom koderna i schemat. 
Kom helt utan erfarenhet 
eller med ett eget praktise-
rande till festivalen. Det finns 
något för alla.

VAR Ängsbacka 
kursgård, Molkom.

INFO www.angsbacka.se

MEDVERKANDE Ma 
Ananda Sarita, Lin Holmquist, 
Eugene Hedlund, Fia med 
flera.

Urkult
1–3 augusti

Folk- och världsmusikfest 
som vill skapa gränsöverskri-
dande 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.

VAR Nämforsen, 
Näsåker.

INFO www.urkult.se

MEDVERKANDE Erik Lundin, 
Familjen kaos, Kroke, Maida-
Vale, Woodlands med flera.

Mundekulla  
Körfestival 

18–21 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). Festi-
valen erbjuder även mind-
fulness, frigörande dans, 
pilgrimsvandring, bastu, bad, 
samskapande konserter och 
berikande möten.

VAR Mundekulla  
kursgård, Emmaboda.

INFO www.mundekulla.se

MEDVERKANDE Anders 
Nyberg, Gunnel Mauritzson, 
Edo Bumba, Marit Eneström, 
Peter Elmberg, Ann Sjöling 
med flera.

Woodlands 
12–17 juli

En kärleksfull och kreativ 
festival med många natur-
upplevelser. The Enchanted 
Forest med musik, dans, 
uppträdanden, konst, Dance 
Ritual, fest och firande. Delta 
i Elementvandring och flera 
olika ceremonier, barfotavand-
ring till fiolspel i gammelskog, 
res med på Drakskeppet, delta 
i danser, ritualer och helande. 
Workshopar med ceremonier 
i det vilda. Den Vilda Natten 
med Fröceremoni, Måncere-
moni, musik, trummor, fest & 
firande.

VAR Orsa, Dalarna.

INFO www.mittenavvarlden.se

MEDVERKANDE Solöga, 
Terra Moon, Jie Zelf, Robin 
Björnhjärta, Kärleksmagikern, 
John Andréasson med flera. 

Inspirations- 
festivalen
18–21 juli

Festival för hela familjen i 
Skattungbyn, Orsa. Byn har 
länge varit ett center för 
ekologisk odling, permakultur 
och hållbar livsföring. För 12:e 
året arrangeras festivalen som 
erbjuder yoga, kontaktimpro, 
folkmusik, dans, föreläsningar, 
vagnsvandring, örtvandring, 
lerhusvisning, lokal mat och 
hantverk. Magiska möten med 
andra inspiratörer. Nyktert, 
barnvänligt, dansvänligt, 
jamvänligt.

VAR Skattungbyn, 
Dalarna.

INFO  
www.inspirationsfestival.se

MEDVERKANDE Skattunge 
Balkan, Folklorico Guerilla, 
Emma Nordenstam, Vårt 
solsystem, Genuine Mezziga, 
Oordningen, KLOT med flera.

20-årsjubileum



Flow Festival  
9–11 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, inred-
ning, god mat och dryck. 
Festivalen utspelar sig vid den 
historiska platsen Suvilahti.

VAR Södervik,  
Helsingfors, Finland.

INFO www.flowfestival.com

MEDVERKANDE Nenne 
Cherry, Robyn, The Cure, 
James Blake, Tove Lo, Pond, 
Amnesia Scanner med flera.

One World  
summer festival 

5–11 augusti
One World är en familjefesti-
val 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, prome-
nera, 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 le-
vande musik. Campa, glampa 
eller bo inomhus!

VAR Orada, Portugal.

INFO  
www.oneworldcamp.com

MEDVERKANDE Ej klart vid 
pressläggning.

September
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Spirit Fest  
Summer Gathering

15–18 augusti
Festival för alla åldrar där man 
firar livet i traditionell väg med 
musik, sång, dans, konst och 
ceremonier. En stor mix av 
work shopar samt barn- och 
ungdomsevent. Ledare och 
artister från olika traditioner 
delar med sig av sina sätt att 
leva tillsammans och fira livet. 
Healing, energimedicin, yoga, 
tantra, svetthydda. Vegeta-
risk-, raw- och veganmat.

VAR Clophill Centre,  
Bedfordshire, England.

INFO www.spiritfestuk.org

MEDVERKANDE Murray 
Kyle, Mobius Loop, Olivia 
Fern, Dragonsfly med flera.

Mundekullafestivalen
7–11 augusti

Festivalen som kryddas av möten över generationsgränser 
såväl som nationsgränser samt stad och landsbygd.

Årets tema: ”Våra relationer och kommande regenerationer”. 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, relationswork-
shopar, barnaktiviteter, konst utställningar, föreläsningar och mycket mer.

VAR Mundekulla kursgård, Emmaboda.

INFO www.mundekulla.se

MEDVERKANDE  James Twyman, Peter Elmberg, Diane Paterson, Anne 
Solveig, Fredrik Swahn, Gunnel Mauritzson, Mats Lindqvist Billmark, Lou 
Rossling, Sebastian Mullaert, Samya, Jai Gurudev, Tomas Frankell med flera.

Sunshine week 
14–18 augusti

Koppla av bland likasin-
nade på en festival där det 
erbjuds morgonmeditationer, 
workshopar, soulful walks och 
picknick vid raukar och hällar. 
Bad blir det på de milslånga 
sandstränderna och kreativitet 
och glädje om vartannat på 
gården. Restaurang med 
uteservering.

VAR Ekegården, 
Gotland.

INFO www.sunshineweek.se

MEDVERKANDE Ej klart vid 
pressläggning.

Conscious  
Parenting Festival  

14–18 augusti
En festival som handlar om att 
hedra familjens alla medlem-
mar. Ett event där barn och 
vuxna har kul både var för sig 
och tillsammans. Workshopar 
 i dans och röst, målning, inter-
aktiv storytelling och rollspel. 
Gemensamma workshopar på 
eftermiddagen både ute och 
inne, till exempel dans, mål-
ning och svetthyddeceremoni. 
Musik, dans, häng i kaféet 
med mera på kvällarna.

VAR Ängsbacka 
kursgård, Molkom.

INFO www.angsbacka.se

MEDVERKANDE Michelle 
McHale & Michael Brown, 
Rebecka Koritz, med flera.

Fresh food Festival 
19–22 september

Festivalen är ett internationellt raw food-event som erbjuder 
fyra dagar med frukt, aktiviteter, föreläsningar och skoj. Inspi-
ration 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. Har 
tidigare hållits i Danmark.

VAR Hrebecníky, Tjeckien.

INFO www.freshfoodfestival.com

MEDVERKANDE Chris Kendall, Grant Campbell, Annette 
Davidsson, Harriet Kjaer, Eric Karlsson, Petr Cech med flera.

Prana Festival 
28–29 september

En festival för hälsa och träning. Mer än 100 klasser, workshopar 
och föreläsningar inom både yoga, träning och meditation. En 
folkfest för träningsentusiaster. Lärare, idrottsprofiler, forskare, före-
läsare och instruktörer av toppklass från Sverige, Europa och USA.

VAR Åby Arena, Mölndal, Göteborg.

INFO www.pranafestival.org

MEDVERKANDE Krista E Cahill, Elaine De Souza, Matthew 
Griffiths, Ulrica Norberg, Gabriela Jones med flera.
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