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Festival van 12:30 tot 21:30
Dit programmaboekje wordt nog aangevuld.
Op het festival wordt dit boekje uitgedeeld bij de entree.

Temagroepen
themagroepen

Maak kennis met themagroepen en
bouw mee aan de toekomst van een
Frij Fryslân! Tijdens het festival kun je
zien waar binnen Frij Fryslân aan wordt
gebouwd. Iedere themagroep heeft een
eigen stand. Laat je informeren over
de huidige projecten en de plannen
voor in de toekomst. Raak geïnspireerd
en ontdek waar je graag aan mee wilt
bouwen.

Brug: het doel van deze groep is om
inspirerende bijeenkomsten te organiseren
waarbij professionals in de complementaire
gezondheidszorg ‘proeverijen’ aanbieden om kennis
te maken met deze therapieën.

Onderwijs

Inhoud: deze groep ontwikkelt lessen, trainingen
en materialen die mensen kunnen inspireren en
aanzetten tot een holistische kijk op gezondheid.

Themagroep Frij Ûnderweis bestaat uit een groep
gedreven mensen met diverse ervaringen in het
onderwijs en/of pedagogische achtergrond. Ze
ontwikkelen materialen, lessen en trainingen die
passen binnen een holistische kijk op het leven en
de visie van Frij Fryslân. Deze lessen en materialen
kunnen op het regulier onderwijs, bij staatsvrije
scholen en bij andere vernieuwende initiatieven
ingezet worden.

Energie

Fryslân autonoom: hoe ziet autonoom en
zelfvoorzienend Fryslân op het gebied van energie
eruit? Deze themagroep heeft een inspirerend
scenario uitgewerkt en kan ieders inbreng
gebruiken om een ambitieus plan sterker te maken.
Vrije energie: deze groep is concreet aan de slag
met proefopstellingen en het verzamelen van
informatie. Laat je verrassen bij de stand door deze
pionierende bouwers.

Gezondheid

Gezondheidszorg kan op heel veel manieren anders
en beter. Maak kennis met de themagroepen die
aan verschillende facetten werken die bijdragen
aan holistisch, toegankelijk en kleinschalige zorg.

Financieel: deze groep houdt zich bezig met
inventariseren en vormgeven van een alternatief
of alternatieven voor de zorgverzekering zoals we
die kennen.

Geld

Deze themagroep is gestart met een inventarisatie
van de diverse alternatieven en achterliggende
mechanismen voor uitwisselingssystemen.
Daarnaast wordt er gewerkt aan een oplossing om
binnen de coöperatie te kunnen uitwisselen. Ook is
een eigen Friese zilveren munt in de maak!

Landbouw

De boer heeft een belangrijke rol waar het gaat om
gezonde lokale economie, voedselvoorziening en
het behoud van ons landschap. Een snel groeiende
beweging is al op gang gekomen om de boer ook
weer midden in de samenleving te plaatsen. Maak
kennis met twee themagroepen die op een eigen
manier hier een bijdrage aan leveren.
Financiering: deze groep zoekt naar nieuwe
financieringsvormen die meerwaarde gaan
opleveren voor investeerders en de Friese
gemeenschap, zoals meer voedselzekerheid en een
veilige belegging van hun geld.

Mienskipsplak: in deze groep wordt er
een blauwdruk ontwikkeld voor een
gemeenschapswinkel waar lokale boeren en
producenten hun voedsel kunnen verkopen.
De winkel kan een centraal punt worden en als
coöperatie te werk gaan. Het idee is dat dit op veel
plaatsen in Friesland gerealiseerd zal worden en
hiermeebij de afzet van Friese boeren aan de lokale
gemeenschap zal vergroten.

Ecodorpen

Deze groep werkt aan een blauwdruk
voor ecodorpen op basis van het idee van
Familiedomeinen.

Werk en economie

Een online platform is in de maak om de Friese
toeristische sector en economie te versterken.
Op dit platform worden horeca- en andere
ondernemers, evenementen en bijzondere
plekken zichtbaar gemaakt. Ken je initiatieven,
evenementen, bedrijven die hier op een plekje
verdienen, kom langs en meld het aan. Heb
je zelf een idee om de Friese economie en
werkgelegenheid te stimuleren? We horen het
graag van je!

langs de stand voor meer informatie of voor het
brengen van nieuwe ideeënideeen. Je kunt je bij de
stand ook aanmelden voor de meditatiegroep.Je
vind ons op het Bewustzijnsveld.

Videogroep

Deze groep werkt aan het creëren van inspirerende
inhoud op het videokanaal van Frij Fryslân
op Youtube. Er is een gevarieerd aanbod in
voorbereiding, waaronder diverse oefeningen zoals
ademhalingsoefeningen en persoonlijke verhalen
over gezondheid en wat er meer ter tafel komt in
Frij Fryslân. Heb je ook ideeën die kunnen bijdragen,
kom even langs bij de stand. Je vind ons op het
bewustzijnsveld

Liefde

Deze themagroep bouwt aan onderlinge
betrokkenheid, verbinding, hoop en vertrouwen ten
behoeve van vrijheid en autonomie. Samen delen
we ervaringen van liefde uit, vanuit ieders pure
bron van liefde, los van spiritualiteit of religie. Dit
ter inspiratie. Omdat delen vermenigvuldigt als een
sneeuwbaleffect.. 'Each of us is the entire ocean in
a drop'. Ga precies jij mee op ontdekkingstocht?

Bewustzijn

De mens is onlosmakelijk onderdeel van een
bewustzijnsveld dat door diverse wereldreligies en
spirituele tradities onderkend maar telkens anders
benoemd is. Dit bewustzijnsveld is intelligent
en manifesteert zich in de materiële realiteit.
Voor mensen in Frij Fryslân is dit een essentieel
uitgangspunt. De groep Bewustzijn ondersteund
o.a. met meditaties en ceremonies de gehele
beweging van Frij Fryslân. Met de voeten in de
klei, met compassie, een open hart en een diep
bewustzijn van de verbondenheid met alles. Kom
3

Stage 1
Officiele Opening

13.30-14.00 door Frij Fryslân
Met elkaar starten we het Frijheidsfestival!

The Wanderer

te kommen. Jo binne wolkom!

Gevonomie – Tijn
Touber&Binkie
16.00-17.00, Q&A

14.00-15.00

Een Wanderer sessie staat voor een dromerige en
intense beleving, maar zeker ook voor ontspanning.
Met de overtuiging dat hun zielsliederen een
verlengstuk zijn voor transformatieve processen,
blijken deze sessies ontzettend waardevol voor
het menselijk wezen. De ervaring leert namelijk dat
deze bijzondere liedjes en teksten diepere lagen
kunnen aanspreken. De kracht van The Wanderer
zit in de eenvoud en de ruimte die daardoor tussen
de noten ontstaat. Die ruimte zorgt ervoor dat de
luisteraar in een tijdloos moment wordt gezogen
waarbij de liederen een innerlijke reis kunnen
begeleiden. Fluisterend maatwerk voor hart en ziel
om er in woorden een uitdrukking aan te geven.
www.thewanderermusic.nl

Frije Sjongers
15.15-15.45

It útsûnderlike koar “frije sjongers” is ûntstien yn’e
de hjerst fan 2021 mei op ynisjatyf fan dirigent
Joost Mol. Yn in tiid dat der fan alles moast mar
neat mocht. In grut part fan de leden woene
graach ris sjonge of sjongen bliuwe omdat dat by
it eigen koar net meer koe of ûnder bûtengewoane
restriksjes
De Sjongers binne foarme en minder foarme
sjongers en it liedbestân giet fan pop oant klassyk
en fan taizé oant musical. Op dit stuit repetearje wy
yn Drachten op woansdei te jûn.
Binne jo nijsgjirrich wurden en dat binne jo fansels,
dan is in mailtsje nei frijesjongers@protonmail.com
mei jo adresgegevens genoach om mear te witten

Er is genoeg voor
iedereen!
De Gevonomie grijpt
terug naar natuurlijke
principes, waarbij overvloed
en welvaart een gevolg zijn van gezamenlijke
verantwoordelijkheid en vertrouwen.
Binnen de natuur is ieder onderdeel even
belangrijk, geen enkel deel is superieur aan het
andere. Atomen vormen moleculen, moleculen
vormen cellen, cellen vormen organen, organen
vormen lichamen. Het is één krachtig geheel
dat bestaat bij de gratie van wederzijdse
afhankelijkheid.
Het wordt tijd dat het huidige egoïsme, de tekorten
en angsten worden vervangen door overvloed,
vertrouwen en samen delen. Tijd voor een werkelijk
nieuwe samenleving. Een die losstaat van macht
en geld. Een samenleving waarin iedereen wordt
bijgestaan met raad, daad, diensten, goederen
en spullen. Waarbij niemand ooit honger hoeft te
lijden, geen dak boven zijn/haar hoofd heeft en
niemand ooit alleen hoeft te zijn.
Tijn & Binkie nemen je met een Q&A mee in de
principes van de nieuw te vormen Gevonomie,
waarbinnen we vanuit ‘het kleine ik’ naar het ‘grote
wij’ dienen te bewegen. www.gevonomie.nu

Stringtime

17.30-18.15
Anne Vos-van Dijk en Johan Keus spelen muziek
uit verschillende landen en stijlperioden. Van

melodieën uit de Ierse folk
tot sierlijke klassieke
muziek, van swingend
jazzy tot dynamische
pop. Zo wisselen zij
rustig, harmonieus
en meditatief af met
dynamisch, heftig en wild. Met
dit
uitgebreide repertoire verzorgen ze optredens
bij uiteenlopende gelegenheden. Bijvoorbeeld
verhalenfestivals, culturele podia, huiskamer
en koffie concerten of bij de opening van een
expositie. Beide muzikanten houden ook van
een sfeervol, rustig en meditatief repertoire wat
ze spelen tijdens yoga sessies en meditaties,
satsangs en mantra concerten.
Naast het spelen van bestaand repertoire houden
beide muzikanten ook van experimenteren
en improviseren. Afhankelijk van de aard van
het optreden vertellen beide muzikanten
tussen de nummers door graag iets over hun
instrumentarium en over de stukken die ze spelen.

muziek spat er vanaf!’’ CoverLover: Karin, zang
en akoestische gitaar Henk, zang en akoestische
gitaar. www.coverloverlive.nl

DJ Blindemuis

20.00 – 21.00: Stage 1 /
12.30 – 13.30: Stage 2 /
15.45-16.00: Stage 2
Ik ben een twintigjarige
DJ en producer die veel aan
het experimenteren is met
het maken van een nieuwe sound. Het genre dat
ik maak is voornamelijk minimal house, wat voor
mij los kunnen gaan en ontspannen tegelijkertijd
betekent. Mijn doel is om dit gevoel ook over te
kunnen brengen op het publiek.

Coverlover
19.00-19.45

Na jarenlang samen in allerlei Haagse bands
gespeeld te hebben – van een 15-koppige soulband
tot een rockband met eigen werk – ging een lang
gekoesterde droomwens in vervulling. CoverLover
werd geboren, het muzikale kindje van Karin en
Henk. ‘Feelgood’- covers in allerlei stijlen komen
voorbij: hits uit de jaren ’60, ’70 en ’80, aangevuld
met recenter materiaal. Van Fleetwood Mac tot
Oasis, van Beatles tot Amy Winehouse, van Gilbert
O’Sullivan tot Kings Of Leon en uiteraard ook
enkele Franse chansons… Muziek waar het hart
vol van is. En dat laten ze horen en zien! Reviews:
‘’De samenzang en het samenspel van dit duo is
om bij weg te smelten, zo mooi!’’ ‘’De liefde voor
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Berne-aktiviteiten
kinderactiviteiten

Kinderveld 1

(verzamelplek Kinderprogramma 6 t/m 10 jaar)
14.00 – 17.00, door Hotske en haar kinderteam.
Voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 10 jaar (iets
oudere kinderen kunnen desgewenst aansluiten)
is er een mooi kinderprogramma in elkaar
gezet. Kinderen worden meegenomen in korte
workshop als ‘Bouwen aan de Toekomst’, ‘Ademwijs’,
‘Mantrazingen’, ‘Klankconcert’ en ‘Wenskunstwerk’.
De kinderen mogen om 17.00 weer opgehaald
worden door hun ouders.

Kinderveld 2

12.30 – 20.00, open inloop voor kinderen van alle
leeftijden

Ambachtshûske
Tijdens het festival kun je deelnemen aan
workshops van verschillende Ambachten.

Er volgt snel meer info!

Stage 2

Martin Snaarmuziek

15.00 – 15.15 / 19.45 – 20.00,

Jared

17.00 – 17.30
Een mix van verschillende
muziekgenres terug
gebracht naar de basis,
met een eigen draai en de
focus op vocaal.
Een rondreizende artiest
in een camper, zoals velen
op zoek naar Liefde, vrijheid,
voldoening en zingeving. Muziek is voor Jared
het medium om deze 4 pijlers voor het leven tot
uiting te kunnen brengen.
- In deze rare maar bijzondere tijd zoekt
iedereen naar zijn of haar rol in deze wankelende
maatschappij. Mijn gevoel zegt mij het te
zoeken in de muziek. In de hoop te inspireren, te
ontroeren en misschien, iemand een moment te
ontdoen van de hectiek in zijn of haar leven. Ik
ben - Jared

nadenken en beslissen over wat wel en niet
klopt in de samenleving zoals die ons wordt
voorgeschoteld. Het moest een orkest worden
dat lekker eigenwijs onder alle omstandigheden
door zou gaan met muziek maken. Een vrijplaats
voor muzikanten met een vrije geest...
Zo ontstond het BuutVrij Orkest. Een klein orkest
(8 spelers) met een bijzondere samenstelling
en een opmerkelijk divers repertoire,
van klassieke kamermuziek, swingende
harmoniearrangementen tot bigband klassiekers.
Het Frijheidsfestival heeft op 27 augustus de
primeur van het allereerste publieke optreden
van het orkest.
Muzikanten die ons orkest willen komen
versterken zijn van harte welkom. We willen
graag groeien! Belangstelling? Neem contact op
met Frank Extra via info@frankextra.nl

De line up op stage 2 wordt nog
aangevuld

BuutVrij-orkest
18.15 – 19.00

In de herfst van 2021 startte beroepsmusicus
Frank Extra uit Sneek een orkest voor wakkere
muzikanten. Muzikanten die vooral zelf willen
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Ferskaat
Boekenruil

12.30 – 20.00
Heb je boeken liggen die anderen kunnen
inspireren? Neem ze mee en leg ze op de
boekenruil-tafel. En neem zelf gerust een boek
mee terug naar huis. Zo inspireren we elkaar en
brengen we een stukje ruilhandel terug in ere.

Stekjesruil
Clown
Het Baken
Stoelmassage
Spel-bedrijf
Reiki

Door de dag heen, door Renee Josien
De mens kan zichzelf in balans brengen, gezond
houden en genezen. Graag werk ik mee aan
het verspreiden en laten voelen van hoe wij dit
allemaal kunnen ervaren/doen/bereiken.
In aanraking komen met jezelf of met wat er is
door middel van een reiki-behandeling, is een
prettige manier om o.a te ontspannen, inzichten
te krijgen en eventuele blokkades op te ruimen.
De reiki zal doorgeven wat er door te geven
valt! En het mooie is: iedereen kan het :). Ben je
nieuwsgierig? Kom dan vooral langs! Het is prettig
dat je geen sterke parfum en/of deo draagt. Loves
en wie weet zie ik je, Renee Josien

Wenstunnel

12.30 – 20.00, Entree Teatertún
Creëer met ons de Tunnel van de Toekomst. Hang je
wens voor de toekomst van Frij Fryslân in de tunnel
en loop zo door de Toekomst in!

In-zicht

Met veel enthousiasme organiseren we al vele
jaren lezingen, workshops, reizen en andere
activiteiten op het gebied van bewustwording in
de brede zin van het woord. Vooral in deze tijd is
het van belang dat we als mensen onze kracht en
potentieel meer bewust worden. Om ons staande
te houden in deze turbulente wereld. En waar nodig

nieuwe stappen te zetten naar een wereld waar
de mens weer centraal staat. Dit sluit mooi aan
bij waar Frij Fryslân voor staat en naar toe wil. We
voelen ons verbonden en staan daarom graag op
dit prachtige festival. Kom gerust even bijpraten.
Tot zo! Meer info: www.in-zicht.nl

Noorderlicht

Noorderlicht Friesland is een
verbindingsgroep
voor gelijkgestemde
jongvolwassenen (ca. 18 - 35
jaar). Wekelijks organiseren
zij activiteiten zoals: borrels,
feestjes, wandelingen,
huiskamersessies en subtiele
acties. Ook bezoeken ze demo’s,
lezingen en presentaties. Aantal leden
van
Noorderlicht lopen rond op festivalterrein, spreek
hen gerust aan, ze zijn te herkennen aan het logo!
Lijkt het je wat om aan te sluiten bij Nooderlicht?
Aanmelden kan via DM via www.instagram.com/
noorderlichtfriesland/ . Je bent heel erg welkom!

Frij Fryslanhokje

15.00 / 17.00 / 19.00, door Pi, Han en Sybren
Presentaties Frij Fryslan
Wil je meer weten over Frij Fryslân? Ben
je nieuwsgierig naar het ontstaan, naar de
ontwikkelingen en/of heb je vragen? Dan is het
goed om naar één van de drie presentaties te
komen van het Kernteam Frij Fryslân. Je bent
welkom!
www.frij.frl

Put (startpunt Wildplukwandeling en
Yogawandeling)
Wildplukwandeling

15.00 – 16.00 / 17.00 – 18.00, max 15 deelnemers per
groep, door José Pappot
Kennismaking met eetbare wilde planten

Waar je ook bent, er staat altijd wel ergens tussen
de stoeptegels, in bermen, langs weilanden, in
bossen of waar dan ook, wilde eetbare planten. En
vaak meer dan je denkt! Bekende en onbekende
planten. Deze wandeling is bedoeld om kennis
te maken met wat de natuur te bieden heeft aan
eetbare planten. We lopen een stukje en staan vaak
stil bij verschillende planten die ik je aanwijs, die
je kunt voelen, ruiken en proeven. Handig om een
fototoestel/telefoon en/of notitieblokje met pen
mee te nemen.
Ik ben José, en geef regelmatig workshops
wilde eetbare planten. Ik ben zelf niet zo’n
moestuinierster, omdat wat andere mensen als
onkruid zien, ik niet kan weg schoffelen daar
het vaak eetbaar en/of geneeskrachtig is. Ik
vind het superleuk een deel van het eten uit de
natuur te plukken. Ik heb diverse cursussen wilde
planten gevolgd en daarnaast de jaaropleiding
permacultuur gedaan.
Loop je mee op 27 augustus? Er worden
2 wandelingen in het festivalprogramma
aangeboden met een maximale groepsgrootte van
15 mensen.

Yogawandeling

18.00 - 19.00, max 15 deelnemers per groep, door
Akkelien Medina

Mantrazingen met kinderen

Starttijden: 15.15/15.30/15.45/ 16.00, Labyrint,
onderdeel van het kinderprogramma 6 t/m 10 jaar,
volwassen mogen aanhaken, door Baukje Postma
en Sytske Batteram
Mantra’s zingen is voor jong en oud, overal ter
wereld. Het kan in alle talen, maar de oudste en
krachtigste Mantra’s zijn in de oertaal Sanskriet.
Ze kunnen je rustig maken en ook helen, maar je
kunt er ook gewoon heel blij van worden.
Wil jij ook weten wat Mantra’s zijn en samen met
ons zingen? In een kwartiertje kun je al een paar
Mantra’s leren zingen. Aan het eind van de dag
zingen we die samen met iedereen die dat wil.

Labyrint lopen

Een labyrint nodigt je uit.
Nodigt je uit om te gaan.
Je volgt het pad, vol vertrouwen.
Alleen maar volgen, je weet dat alles goed komt en
al goed is.
Het is een koninklijke weg, drie stappen vooruit,
twee achteruit.
Want omwegen zijn ook wegen.
Je weet je intentie, terwijl je gaat.
Je volgt de rode draad van je hart en draagt de
dubbele bijl.
Je durft vertrouwen op je hart en zal indien nodig
onderweg, knopen doorhakken.
Je wilt de waarheid van jouw leven leven.
Het labyrint staat voor je leven.
Blijf in beweging, je zult je kern bereiken.
Want de weg gaan, is het doel bereiken.
Er zijn ook zogenaamde vingerlabyrinten aanwezig.
Je kunt de groeven van het pad volgen met je
vinger en al snel rust en focus ervaren.
Je bent Welkom om het grote Labyrint te lopen en/
of het duim-labyrint te ervaren. www.oerewoet.nl

Mantraconcert

19.00 – 20.00, voor volwassenen
en kinderen, door Baukje
Postma en Sytske Batteram
Tijdens het zingen van
Mantra’s zorgen de
klanken en trillingen voor
ontspanning, verbinding
en heling. Het is een manier
om even uit je hoofd te gaan.
Vooral de Mantra’s in de
oertaal Sanskriet worden
al eeuwenlang gereciteerd
en hebben een krachtige
helende werking.
Al vele jaren begeleid ik,
Sytske, met mijn gitaar het
zingen van Mantra’s in groepen. Samen met mijn
zus Baukje die de Djembé bespeeld, brengen we
onze stemmen in trilling en creëren we een helend
energieveld. Doe jij mee? Laat je meevoeren door
samen te zingen of gewoon te luisteren en ervaar.

16.45 – 18.30, start op je eigen tijd en moment, door
Alex Postma en Thea Grobben de Rooij
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Bewustwêzenfjild
Bewustzijnsveld

Openingsceremonie

13.00 – 13.30, door Bewustzijn-kernteam
Je bent welkom om deel te nemen aan de
Openings-ceremonie, waarin we ons verbinden met
de Aarde en alle generaties die ons voorgingen op
Friese bodem. Let op: Voor de ceremonie vragen we
je een grote kei/steen mee te nemen vanuit je tuin/
omgeving. Met deze kei gaan we het logo van Frij
Fryslân vormen. Jouw kei vertegenwoordigd een
stukje Fryslân en Nederland.
We hopen je te zien om zo het Frijheidsfestival in
verbinding met de energie van de Aarde kracht bij
te zetten.

Klankschalen en
soundhealing

Starttijden:
15.15/15.30/15.45/ 16.00,
Koepel Bewuszijnsveld,
onderdeel van het
kinderprogramma 6 t/m 10
jaar, volwassen mogen aanhaken,
Ricardo Casolin

Ricardo Casolin (42) is in het dagelijks leven leraar
in het onderwijs en heeft zijn eigen praktijk voor
lichthealing en klank genaamd Yellow Hawk. Hij
beoefend Magnified Healing, Shamballa NPMDT en
is erkend Peter Hess klankmasseur. Hij past zowel
sjamanistische als wetenschappelijke kennis toe in
zijn praktijk voor zowel volwassenen als kinderen.
In zijn praktijk kun je diverse instrumenten ervaren
zoals de gong, klankschalen, de kristallen pyramide,
windorgels, bellen en kristallen. Daarnaast is hij
schrijver en werkt momenteel aan een spirituele
roman.
Telefoon/Whatsapp Praktijk Yellow Hawk: 06 43 19
80 29

IJskracht Workshop
Nexodus
16.15 – 18.15, Tent
Bewustzijnsveld, door
Jelmer Schotanus
door

Alles bestaat uit trilling. Wij ook! Klankschalen,
bellen en gongs zijn hele krachtige instrumenten
die je kunnen helpen om te ontspannen, pijn te
verminderen of de pijn helemaal weg te halen!
Maar ook verlichting kunnen geven als je verdrietig
bent of als je beter je lichaam wilt voelen. Het kan
je in een diepe meditatieve staat brengen. Dat
komt omdat deze instrumenten afgestemd zijn op
de trillingen van het lichaam. Ricardo neemt je mee
in de wonderlijke wereld van klank. Ervaar en voel
het zelf en wat het voor jou kan doen!

Deze workshop staat in
het teken van verborgen
kracht ontwaken. Meer dan
ooit is het belangrijk dat wij zelfredzaam worden in
elk aspect van ons leven. Een robuuste gezondheid
vormt hierin de essentiële basis. In deze workshop
leer je hoe je met behulp van koud water je
lichamelijke- en geestelijke gezondheid kan
optimaliseren. Meld je aan en creëer in slechts twee
uur een onverwoestbaar vermogen om weerstand
te overwinnen en chaos te trotseren. Waardevol
voor zowel ervaren als onervaren deelnemers!
https://instagram.com/jelmar.
schotanus?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Adem je in balans

Helende Reis

Jouw ademhaling is onlosmakelijk verbonden met
wie je bent, hoe je bent en waar je staat in het
leven. Jouw manier van ademen heeft grote invloed
op de kwaliteit van je leven.
In deze workshop maak je kennis met je adem.
We doen oefeningen die je rust brengen, je
vitaliteit verhogen en daarnaast kijken we naar de
wisselwerking tussen adem en emoties.

Cynthia van Helende Paarden neemt je mee op een
Helende Reis (dit keer zonder paarden).
Relaxed liggend op matjes doen we een
grondingsmeditatie die overgaat in een geleide
visualisatie en innerlijke reis. Dit om meer inzicht te
krijgen in onbewuste processen en overtuigingen
en meer verbinding te krijgen met je innerlijke
wereld. Gehoor geven aan die innerlijke stroom van
energie maakt dat je je nog meer kunt verbinden
met je intuïtie, je ziel en helende vermogens. Een
ontspannende ervaring met diepe verbinding met
je Zelf.

18.15 – 19.00, Tent Bewustzijnsveld, door Ali
Spiekhout

Ins Blaue Hinein

19.45 – 20.15, Koepel
Bewustzijnsveld
Live muziek –
Improvisaties en
Soundscapes
Ins Blaue Hinein
– “in het wilde
weg, onvoorbereid,
al
improviserend” volgens De Dikke van Dale.
Onvoorbereid is betrekkelijk voor deze artiest die
al meer dan 40 jaar muziek maakt op verschillende
muziekinstrumenten en tijdens dit optreden tevens
gebruik zal maken van moderne effectapparatuur.
Wat wél onvoorbereid is aan het optreden is dat
wát er muzikaal gaat komen óók voor de muzikant
een verrassing zal zijn.
Muzikale improvisaties, filmische soundscapes en
korter muzikale sketches op gitaar, bas, en andere
instrumenten.

19.15 – 19.45, Tent Bewustzijnsveld, door Cynthia
Privee

Mijn naam is Cynthia Privee. Ik ben
bewustzijnscoach. Het is mijn missie om mensen
in deze bijzondere tijd te helpen bij de transitie
naar de 5de dimensie. Meestal gaat dit door de
4e dimensie, wat ik ook wel het moeras noem. De
plek waar je alles achter je mag laten wat jou nog
verzwaard.
Ik doe dat meestal samen met mijn lieve en wijze
paarden, met hulp van het universum en de natuur.
Ik breng mensen weer in contact met hun oerbron,
hun ware Zelf en help met het helen van oude
traumatische ervaringen en gevoelens. Daarnaast
schrijf ik blogs op mijn telegram kanaal Helende
Paarden.
www.helendepaarden.nl
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Meditaasjefjild
Meditatieveld

Present-Meditatie

Aiki Do

Vanuit Present Zijn (aanwezig zijn) ervaar je
jezelf en je omgeving vanuit het rustige midden.
Daardoor kun je vanuit kalmte reageren binnen
interacties, relaties en op triggers.

Het woord Aiki betekent ‘harmonie (ai) van
levensenergie (ki of chi)’. Het doel van Aiki-training
is het creëren van yin en yang overal in het lichaam,
wat totale vrijheid van beweging als gevolg heeft.

Deze meditatie is een oefening in Present Zijn. Je
leert een aantal technieken die je toe kunt passen
in het dagelijks leven. Zodat je je hoofd koel kunt
houden, jezelf kunt blijven ervaren en vanuit
zuiverheid kunt regearen.
www.bala.frl

De training biedt dus een uitstekende manier
om te leren hoe je vrijheid kunt belichamen. Op
deze manier kunnen de zoektocht naar fysieke en
mentale vrijheid hand in hand gaan.

15.15 – 15.45, Meditatieveld, door Elbrecht Claus

Deugden-workshop

17.00 – 17.30, Meditatieveld, door Alex Postma
Deugden, staan voor geestelijke kwaliteiten.
Deze kun je bij jezelf ontwikkelen.
We werken met 100 deugdenkaarten, waarvan we
één kaart trekken als groepsdeugd.
Dat is wat de groep op dat moment getoond wordt.
Daarna trek je een kaart voor jezelf.
In tweetallen deel je, wat de betreffende deugd jou
te zeggen heeft.
Aan het eind kun je delen wat jullie besproken
hebben.
Dat hoeft niet.
De workshop kan een moment zijn om je helemaal
te bepalen met welke deugd jij nu aan de gang wilt
gaan.
www.oerewoet.nl

18.15 – 18.45, Meditatieveld, door Han

Het onderzoek naar fascia of banen van
bindweefsel dat de laatste jaren in het Westen is
verricht is een voorbeeld van het bevestigen van
oude inzichten uit het Oosten. Het trainen van deze
fascia is een van de fundamenten van de Aikitraining. Het creëert een sterk en stabiel lichaam
door middel van een zachte training.
Aiki Do wordt expres los geschreven, om het niet
te verwarren met de vechtkunst Aikido. Deze
heeft zich ontwikkeld tot een externe vechtkunst,
terwijl de grondlegger, Morihei Ueshiba, Aiki Do
beoefende. Met Aiki Do gaan we dus terug naar de
wortels van deze interne vechtkunst, die voor een
groot deel bestaat uit solotraining.
In de workshop zal ik de beginselen en principes
van Aiki uitleggen, en gaan we meteen aan de slag.
Ook al hebben we maar een half uur, je krijgt in elk
geval een aantal oefeningen mee waar je thuis mee
verder kunt. Iedere volwassene kan dus mee doen!

Lokaasje

Locatie

Teatertún in Rijs

Het openluchttheater
in Rijs ligt sinds 1959 op de
huidige locatie. In de jaren ’80 is het theater in
verval geraakt. Vanaf 1991 is het openluchttheater
weer opgebouwd en is hier een wandel- en
recreatietuin omheen aangelegd onder de naam
De Teatertún.

Adres:

Openluchttheater Teatertún
Enkhuizerlaan 8
8572 WK Rijs
www.teatertun.nl
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En fierder...
En verder...

Gratis toegang, hoe kan dat?

Bij Frij Fryslân vinden we het belangrijk dat
iedereen kan meedoen en zelf kan kiezen wat hij of
zij aan de nieuwe samenleving bijdraagt. Daarom
doen we ons best onze bijeenkomsten gratis
toegankelijk te maken voor iedereen.
De Frij Fryslân bijeenkomsten - inclusief dit
festival - worden mogelijk gemaakt door de inzet
van vele vrijwilligers. Zij zijn al maanden bezig met
voorbereiden, coördineren en organiseren.
De Teatertún stelt het terrein om niet beschikbaar.
Zij leveren de horeca-faciliteiten op het festival. Ga
gerust genieten van een drankje en/of hapje.
Alle artiesten, workshopleiders en andere
medewerkers bieden hun diensten zonder
financiële vergoeding aan. Ook investeren zij hun
middelen zonder compensatie.
Vanzelfsprekend maken Frij Fryslân vrijwilligers
en alle artiesten ook kosten voor huur van stands,
materialen, drukwerk, promotie, etc. Op het
festivalterrein kun je in donatiepotten een bijdrage
doen ter compensatie van de kosten.

Eten en drinken

Op de locatie is horeca aanwezig. Geniet van een
drankje en hapje op het prachtige terras of bij een
stage.
Het is toegestaan zelf eten en drinken mee te
nemen.

Openbaar vervoer

Binnenkort vind je hier meer informatie.

Overnachten

Er zijn meerdere overnachtingsmogelijkheden in en
rond Rijs. Binnenkort vind je hier meer informatie.

Binnenkort vind je in dit
programmaboekje meer informatie,
tijdschema en plattegrond van de acts
en workshops.

