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PROGRAMMAPROGRAMMA
COLD WATER THERAPY
Met behulp van ademhalingsoefeningen ga je in alle vroegte te water. Een heerlijk
verfrissende manier om de dag mindful te beginnen.

YOGA RISE & SHINE
Met de verfrissende duik achter de rug is het tijd voor een yoga sessie midden in
de natuur van ons eilandje.

De middag wordt gevuld met interessante workshops van Mor Elmora. De invulling
van deze workshops blijven een verrassing.

Quirine neemt je voorafgaand aan de meditatiezang van AnurA on Earth mee op
innerlijke reis naar je hart. Cacao is een echte harten opener en zorgt dat je
makkelijker in verbinding kan komen met je gevoel.

CACAO CEREMONY QUIRINE DE NATRIS & ANURA ON EARTH

Een dans vol ontdekkingen om helemaal op te gaan in wat je voelt. Het is een
unieke danservaring waar je jezelf volledig kunt uiten in een veilige ruimte.

ESTATIC DANCE DJ PETRO

DAILY
BONFIRE
NIGHTS!

BEKIJK FESTIVAL 

MOR ELMORA & FRIENDS

Akari's Kirtan is een magische mix van oude Sanskriet soulvolle mantra's &
opzwepende drumbeats, onmogelijk om niet te gaan dansen!

KIRTAN AKARI TAMURA

ALLE WORKSHOPS ZIJN
ADULT ONLY

https://www.tinyparks.nl/boeken/arrangement/tiny-buddha?packageSpecification=7671&dateFrom=2022-08-19T00:00:00.000Z&dateTo=2022-08-22T00:00:00.000Z
https://www.tinyparks.nl/boeken/arrangement/tiny-buddha?packageSpecification=7671&dateFrom=2022-08-19T00:00:00.000Z&dateTo=2022-08-22T00:00:00.000Z


AKARI TAMURI

PETRO VAN DE PAS

MOR(E)ELMORA

QUIRINE DE NATRIS

KIRTAN LEADER

EVEN VOORSTELLEN...

TINY BUDDHATINY BUDDHA
FESTIVALFESTIVAL

“Be Your Own Healer”, dat is haar walk & talk. Een combinatie van sterk ontwikkelde
voelsprieten, een berg kennis, plus jarenlange ervaring, maken de workshops van
Elmora bijzonder en heartfelt. Iets met Breathwork & Bodywork, workshops die je zeker
niet moet missen! Elmora is tevens de mama van het Tiny Buddha Festival.
https://www.morelmora.com/

ANURA ON EARTH (TAMARA PUFFER)

Super enthousiast zijn wij dat Tamara Puffer haar prachtige gaven met ons, op het
Tiny Buddha Festival, wil delen. Haar engelachtige stem laat je landen op een
magische plek dichtbij jezelf. Het meditatieconcert geeft Tamara in volledige
overgave, zo laat ze jou de aan haar doorgegeven frequentie horen middels haar
stem. https://anuraonearth.com/

Akari Tamura komt oorspronkelijk uit Japan en reist de hele wereld af om haar werk
te delen. Zij is getalenteerd Kirtan-leider, multi-instrumentalist en yogadocent.
Akari's Kirtan is een magische mix van oude Sanskriet, soulvolle mantra’s begeleid
met akoestisch gitaar; onmogelijk om stil te blijven zitten! https://akaritamura.com/

Quirine helpt mensen, zij empowered en zet je in je kracht. Op weg naar de betere
versie van jezelf. Met haar cacao-ceremonie laat ze ons verbinden op hartniveau.
Een prachtige ervaring die je niet snel zal vergeten! https://www.lichtwerkers.net/

CACAO CEREMONY

PeTro is oprichter van Ecstatic Dance Rotterdam en een fantastische DJ en
Producer. Op het Tiny Buddha Festival neemt PeTro je mee op een bevrijdende
dansreis. Geïnspireerd om je in beweging te brengen met uitdagende muziek en te
gekke beats om alles wat in beweging wil komen vanuit jou eigen flow of life te laten
stromen. https://ecstaticdancerotterdam.nl

ECSTATIC DANCE FACILITATOR & DJ

MEDITATION SINGER

SOUND, BREATH & YOGA THERAPIST.
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