יום שישי 3.6.22
10:00 - 11:00

מתחם הרצאות

BLACK BOX

נעמה הנגבי
המערכת האנרגטית של האדם

פתיחת הפסטיבל
live sound healing & mindfullness
אורי יבור וצוות נגנים "צלילים חיים"
10:00-12:00
מזרוני יוגה  -לא חובה
+18

מתחם יוגה  -נעים

מתחם תנועה  -נעים

yoga chill
שיעור מרגיע וסטרצ'י שישחרר כל טיפת מתח
בגוף וידביק חיוך ענק על הפרצוף
עידן קירשנר
11:00-12:00
אין צורך בניסיון קודם
*אנא הגיעו עם מזרן יוגה

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

15:00

סדנת אילתור בריקוד ותנועה
להתחבר לתנועות ולגרוב של עצמך
מיועד לגברים ונשים
מוניקה קלר
13:00-14:00

אָל ֶף
13:00-13:45

לאור פז נוירוזן
בעקבות הלב

מתחם וולנס אשר מציע כניסה
לבעלי צמידי הפסטיבל:

power yoga
אורית אופיר
*לבעלי ניסיון
12:00-13:30
*אנא הגיעו עם מזרן יוגה

נאדר בוטו
מודל רפואה מאוחד

13:00 - 14:00

14:00-15:00

מתחם המוסיקה

מתחם sunset -

אָל ֶף
14:00-14:45
אָל ֶף
15:00-15:45

יוגה נשית
אלינה פיש
14:00-15:30

Gerhard & Einat
מופע דואו
13:00-14:30

יוגה לילדים והורים
שלי תמיר
לגילאי  4ומעלה
14:15-15:30
*בואו עם מזרוני יוגה
קבלת שבת לכל משתתפי הפסטיבל
15:00
קבלת שבת
אורי יבור וליאורה יצחק
כלי הקשה :לירון מיוחס | סקסופון וקלרינט:
ליאור גרייבסקי | בס :דניאל עיברין

תוכלו להירגע עם מדיטציה
מוקלטת ,מול נוף המרינה
עם גישה לבר מיצים.

יום שבת 4.6.22
מתחם הרצאות

10:00 - 11:00

ברנדון בייס
המסע לוולביאינג
הרצאה באנגלית
10:00-11:00
*תרגום לעברית

11:00 - 12:00

ד״ר פרודנס הול
קורנת עכשיו ולתמיד
הרצאה באנגלית
11:30-12:30
*תרגום לעברית

16:00-17:30

ריקודי בטן  -אומנות השחרור
אורית סוכרי
11:00-12:30

מתחם וולנס אשר מציע כניסה
לבעלי צמידי הפסטיבל:
ניה
אדיטה ניר
12:45-14:00

אקסטטיק דאנס
14:00-16:00
lidor hacohen

יוגה experience
בליווי מוסיקה חיה
שאקטי מאי ואורי יבור
11:30-13:00
ספר במתנה
בואו עם מזרוני יוגה

Power yoga
ים שחר
12:00-13:30
*בואו עם מזרון יוגה

חן רפסון הראל
בחרתי בחיים

14:00-15:00

15:00-16:00

יוגה תרפיה
אור ארליך גיגי
10:00-11:30
*בואו עם מזרוני יוגה

מסע צלילי ריפוי
12:00-13:30
רן גרסון וצוות נגנים
*מזרוני יוגה -לא חובה

12:00 - 13:00

13:00 - 14:00

BLACK BOX

מתחם יוגה

מתחם תנועה

מתחם המוסיקה

מתחם עלמא סאנסט

מתחם חוץ פעילות ילדים

אקרו יוגה
גיא שמשי
14:30-16:00
*בואו עם מזרוני יוגה

פעימת הלב של יפן
מופע תיפוף עוצמתי ומעורר השראה
ניתאי צליניקר
14:00-15:00

פלייסטיק
בועז נחייסי
14:30-16:00
בואו עם מזרון יוגה

תוכלו להירגע
עם מדיטציה מוקלטת ,מול נוף
המרינה עם גישה לבר מיצים.
בכל יום המתחם יהיה בכניסה
חופשית עם פעילויות קרקס ,בועות
סבון ומופעים אקרובטיים

יוסי גינסברג
הישרדות אמיתית הישרדות
מדומה
מעגל עם אורקה
live show
16:00-17:30

יום ראשון 5.6.22
10:00 - 11:00

מתחם הרצאות

החלל השחור  -מבטן האדמה

מתחם יוגה

מתחם תנועה

מיכל ינאי
האושר נמצא מעבר לפינה
הרצאה למבוגרים

& live sound healing
mindfullness
10:00-11:30
אורי יבור וצוות נגני "צלילים חיים"
מזרוני יוגה-לא חובה
+18

רוני פרידמן
יוגה לפתיחת הלב
10:00-11:30
*בואו עם מזרוני יוגה

החופש לנוע
) בשילוב מדיטצייה אקטיבית -
(white roob
סיטארה אטמו
10:00-11:30
מופע פלמנקו
מופע קליל שמביא את הגרוב של
חופי ספרד בשילוב מוסיקה לטינית
אתי גורי ואופיר עטר
11:00-12:30

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

יוגה
ויניאסה
דניאלה יפרח
12:00-13:30
בואו עם מזרוני יוגה

ברנדון בייס
המסע לוולביאינג
הרצאה באנגלית
12:30-13:30
*תרגום לעברית

מחול האלה
סיגל זיו
12:00-13:30
סדנה לנשים
מעגל שירה  -שבועות
שירה גולן ,ואופיר אבן-אודם
כלי הקשה  :אורי יבור | בס  :גיל זוהר |
קלידים  :טוהר אבן אודם |
13:30-15:30

13:00 - 14:00

14:00-15:00

דורון ליבשטיין
Peacefullness

אָל ֶף
14:45-15:30

פילאטיס מזרן
גיל פישמן
14:00-15:00
*בואו עם מזרוני יוגה

קפוארה להורים וילדים
רן לוי " -באליה"
14:00-15:30

אָל ֶף
15:45-16:30

15:00-16:00
16:00 - 17:00

ד״ר פרודנס הול
קורנת עכשיו ולתמיד
הרצאה באנגלית
*תרגום לעברית

אָל ֶף
סבב שלישי
16:45-17:30

מסיבה שבטית של איש אחד
יוגב חרובי
16:30-18:00
לכל המשפחה

טנטרה יוגה
נעמה הנגבי
16:00-17:30
*בואו עם מזרוני יוגה

17:00 - 18:00
ד"ר גבריאל קאזאנס

18:00 - 19:00

מתחם המוסיקה

מתחם עלמא סאנסט

מתחם ילדים

Eating to Enhance Your joy of life

הרצאה באנגלית
*תרגום לעברית
18:00-19:30

אקסטטיק דאנס
dj yunder
18:30-20:30

שיבננדה יוגה
זאב קריז'נר
18:00-19:30
*בואו עם מזרוני יוגה

ביו דאנסה
אורנה קדוש
18:00-19:30

מתחם וולנס אשר מציע כניסה
לבעלי צמידי הפסטיבל:
תוכלו להירגע
עם מדיטציה מוקלטת ,מול נוף
המרינה עם גישה לבר מיצים.

בכל יום המתחם יהיה בכניסה
חופשית עם פעילויות קרקס ,בועות
סבון ומופעים אקרובטיים

