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CENTRUM
Amsterdam Yoga Centre   
dagelijks ochtend-, middag-, 
avondlessen(asana) pranayama lessen en 
3\7 jarige yoga docentenopleiding. 
Singel 300. www.amsterdamyogacentre.nl
Amsterdam Yogastudio  
Zwanenburgwal 286.  
www.amsterdamyogastudio.nl
Het Atelier
Hathayoga in combinatie met meditatie en 
ademhalingsoefeningen. Kleine groepen, 
persoonlijke aandacht, alle niveaus in een 
serene ruimte in hartje A’dam. 
Haarlemmer Houttuinen 175.  
www.hetatelier-amsterdam.nl
Amazone Body & Mind 
Karthuizersstraat 157 
www.amazonebodyandmind.nl
Bewust in beweging  
Van Kinsbergenstraat 18 hs  
www.bewustinbeweging.com
Bloom 
Coaching & Yoga Coaching én yoga voor 
persoonlijke bloei & groei. 
www.bloom-amsterdam.nl  
Blooming Lotus Yoga
Inspirerende workshops & coaching, om 
je bedrijf, je kinderen en jezelf tot bloei te 
laten komen. Eerste Keucheniusstraat 14.   
www.bloominglotusyoga.nl
Bikramyoga  
Ceintuurbaan 426 / Korte Prinsengracht 
91. www.bikramyoga.nl
Critical Alignment yoga & therapie   
Blankenstraat 166. Kraijenhoffstraat 151. 
www.criticalalignment.nl
EkhartYoga 
Your online yogastudio! Practice yoga at 
home.Great choice of very experienced 
Dutch, UK, USA teachers, 600+ classes, 
all levels, all styles  www.ekhartyoga.com
Delight Yoga  
Weteringschans 53/Nieuwe Achtergracht 
11-13. www.delightyoga.nl
Health Club Jordaan  
Eerste Rozendwarsstraat 10. 
www.healthclubjordaan.nl
Hormoonyoga 
Lijnbaansgracht 66-67 sous 
www.yogauithethart.nl
JYO Karthuizerhof
Karthuizersstraat 157. www.jyo.nl 
Kundalini Yoga Amsterdam 
Tussen de Bogen 63 / Groenburgwal 9. 
www.kundaliniyogamsterdam.com
OkidoYoga Centrum 
van Ostadestraat 387bg  
www.okidoyoga.nl
Ontmoetingen Yoga, Energie Coaching 
& Inspiratie Programma’s 
Hathayoga kleine groepen, persoonlijke 
aandacht, en met ruimte om te voelen wat 
er in je leeft. www.ontmoetingen.com
Mariet Bakker Yoga  
Yoga is voor iedereen  
Nieuwe Keizersgracht 58.   
www.marietbakker.nl
De Nieuwe Yogaschool 
Laurierstraat 109.  
www.denieuweyogaschool.nl
Rebalancing & Yoga 
Centrum de Roos P.C. Hooftstraat 183. 
www.rebalancingenyoga.nl
Rustpunt 
Weteringschans 74  www.rust-punt.nl
Sattva yoga  Derde Oosterparkstraat 86. 
www.sattvayoga.nl
Samana Yoga Center 
Droogbak 10.
www.samanayogacenter.nl
Sattva yoga  
Derde Oosterparkstraat 86. 
www.sattvayoga.nl
Studio Momo 
Herengracht 377. www.studiomomo.nl
Svahayoga  
Willemsstraat 133. www.svahayoga.com
Yogatelier 
Krom Boomssloot 8 hs. 
www.yogatelier.com
Yoga Centrum Amsterdam 
Yogalessen overdag en s avonds, Basis 
Yoga opleiding voor iedereen die zich wil 
verdiepen in de yoga of docent wil worden, 
zwangerschapsyoga en bedrijfsyoga 
veemarkt 151. 
www.yoga-Amsterdam.com. 
www.yogaopleiding.com
Yogacentrum Saimitra 
Sint Antoniebreestraat 102   
www.saimithra.nl 
Yoga Community 
Voetboogstraat 11, 
www.yogacommunity.nl
Yoga in the city   
Elandsgracht 70.   
www.yoga-in-the-city.nl
 Yogagarden  
1e Rozendwarsstraat 10.  
www.yogagarden.nl
Yoga Inc.  
Laurierstraat 46. www.yogainc.nl
Yoga Laboratory  
Koningsstraat 36. www.yogalaboratory.nl

Yoga Lifestyle 
Kundalini Yoga / Privé Yoga /Business 
Yoga. Groenburgwal 9G 
www.lifestylestudio.nl
Yoga Opleiding De Cobra  
www.yogaopleidingdecobra.nl
Yoga on the Spot 
Yoga, Pilates, Meditation All ages & levels. 
Small groups (4-6). Cute little studio in the 
Jordaan Oude Looiersstraat 18hs  
www.yogaonthespot.nl
Yogaschool Amsterdam
Anjeliersstraat 46. 
www.yogaschoolamsterdam.com
Yogata  
Weesperstraat 402 
(5e etage, Amstel Oefentherapie). 
www.studioyogata.nl

NOORD
Paradijs op aarde  
op vrijdagochtend, gratis proefles
Kadoelenweg 168. 
www.paradijsopaarde.nu
Sport-Natural 
Gare du Nord 7. www.sport-natural.nl
Studio aan het IJ 
Meeuwenlaan 161.www.studioaanhetij.nl
Svahayoga 
‘Yoga stills the fluctuations of the mind’ 
Nieuwendammerkade 24 B.  
www.svahayoga.com
Tanja de Ruiteryoga 
Spreeuwenpark 13D. 
www.tanjaderuiteryoga.nl 
Natural Yoga
Iedere za. en zo.  an 11:30-13:00 bij Pllek, 
www.naturalyoga.nl en www.pllek.nl Yo-
gabreak iedere ma. en do. 19:00-20:30 en 
20:45-22:15 en iedere woe. 09:00-10:30 en 
10:30-12:00 www.yogabreak.nl  en 
www.lichtcentrumschellingwoude.nl
Yoga Padma 
Kalkoenstraat 11g. www.yogapadma.nl

OOST
Anahatha Vinyasa yoga  
j.f. van Hengelstraat 145. 
www.anahathavinyasa.com
Blue Sky Yoga 
Vlakbij de molen van brouwerij ‘t IJ 
Sarphatistraat 730. www.blueskyyoga.nl
INFNTI Yoga 
IJburg Woensdag avond 20.15 IJburg 
college yogaruimte 3de verdieping, Ook 
yoga en meditatie voor bedrijven www.
infnti-lifestyle.com/yoga-ijburg/
Iyengar yoga Zeeburg   
kinderen, jongeren, volwassenen, therapie-
lessen en lerarenopleiding. 
KNSM-laan 303.  
www.iyengaryogazeeburg.nl
Kitty Steenvoort  
Daguerrestraat 140.  
www.kittysteenvoort.nl
KundaliniYogaAmsterdam 
Blijburg aan Zee, Muiderlaan 1001. 
www.kundaliniyogamsterdam.com
Leef Yoga 
Hathayoga, vinyasayoga, ouder- en 
kindyoga, kinderyoga-opleiding Derde 
Oosterparkstraat 86.  
www.leef-yoga.nl
LustforLive HormoonYoga  
3de Oosterparkstraat 86.
www.fusionyoga.nl
Live Yoga 
Iyengar Yoga Shala Amsterdam, Iyengar 
yoga, mindfulness & meditation practices 
in a beautiful studio where personal atten-
tion is everything 
Celebesstraat 6. www.liveyoga.nl
Mindfulyoga 
Kastanjeplein 3. www.mindfulyoga.nl
Mithran Yoga 
Eerste Atjehstraat 39-2.  
www.mithranyoga.nl
Mudra 
Cursuscentrum o.l.v. Tanja Secreve: 
Ruyschstraat 38 
www.mudra-cursuscentrum.nl
Onestudio Yoga 
Barcelonaplein 137, 4e verdieping.  
www.onestudio.nl
Puur studio  
Dé plek in Amsterdam Oost voor yoga, 
massage, mindfulness en stressmanage-
ment. Tweede Atjehstraat 55.  
www.puur-studio.nl 
Sai Mithra Yoga Oost 
Yoga voor bewustwording en transformatie 
Plantage middenlaan 8  
www.saimithrayogaoost.nl
Tantric Yogaschool 
Elke zaterdag van 10.30-12.00 geef ik 
Tantric Yoga/Bekkenbodem training. En 
dit jaar ga ik uitbreiden naar ook de dins-
dagavond Mirror Centre, ter Gouwstraat 3  
www.tantricyoga.nl
Thrive Yoga Zeeburg 
Dagelijks, Yoga, Pilates & Aerial Yoga! 
Sumatrakade 1 (Java Eiland). 
www.thriveyoga.nl
Thrive Yoga Ijburg 
Eerste echte Yogastudio op Ijburg Yoga, 
Pilates & Massage. Ijburglaan 961. 
www.thriveyoga.nl

Yoga studio de middenweg 
Beter in balans! Voor easyflow yoga, 
hatha yoga, yinyoga, unieke yoga4sports, 
yogameditatie, pilates en shiatsu. Prijzen 
v.a. a8 per les, a35 per maand onbeperkt. 
Cornelis Augustijn Veeteeltstraat 137-1 
www.yogademiddenweg.nl
Yogamundo 
In/outdoor Vinyasa Power yoga bij 
Yogamundo. Met lekker weer vinden de 
heerlijke yoga lessen plaats in onze privé 
tuin Maduratstraat 90.  
www.yogamundo.nl
Yoga Passion 
Yoga voor vrouwen Anfieldroad 110  
www.yogaforwomen.nl
Yoga without borders 
Marcusstraat 46-52 /Ruyschstraat 295. 
www.yogawithoutborders.nl
Yogaworld Amsterdam 
Wekelijks meer dan 30 Body&Mind lessen, 
YogaWorld dé plek om in balans te komen 
en te blijven. Gratis extra’s zoals sauna en 
stoombad en er is een sfeervolle Grand 
Café met gezonde en biologische gerech-
ten. Oranjevrijstaatkade 21.  
www.yogaworldamsterdam.nl
Yoga Zuidoost  
Lopikhof 1. www.yogazuidoost.nl
Yippie Yoga 
Lessen op locatie, Kinderen zijn onze 
mooiste docenten. www.yippieyoga.nl
Zensaz 
Fraunhoferstraat 14. www.zensaz.nl

ZUID
Andreas Trussat Yoga 
Willemsparkweg 121hs 
www.andreastrussatyoga.com
Bikramyoga  
Ceintuurbaan 426. www.bikramyoga.nl  
Bloom yoga & coaching 
Haarlemmerhout tuinen 175. 
www.bloom-amsterdam.nl
Dolfijn Wellness  
Jollenpad 6.  www.dolfijnwellness.nl
City Yoga Amsterdam  
Johannes Verhulststraat 18.  
www.cityyoga.nl
Hin Yoga Amsterdam 
P.C. Hooftstraat 183.  
www.yogaamsterdam.nl
Ik Yoga 
rekken, strekken, gronden en relaxen… 
Yoga voor iedereen! 
Eerste Jansteenstraat 103. www.ikyoga.nl
JATAyoga  
zwangerschapsyoga en CarrYoga (yoga 
met kindje in draagdoek) 
MUDRA cursuscentrum 
Ruyschstraat 38. www.jatayoga.nl
JunoYoga 
Voor Hathayoga, massages en yogathera-
pie Dorpsstraat 36, Ouderkerk aan de 
Amstel. www.junoyoga.nl
Kinderyoga 
docentenopleiding Centrum de Roos 
P.C. Hooftstraat 183. www.kinderyoga.nl
KundaliniYoga Amsterdam 
Andreas Schelfhoutstraat 17/Eerste Jacob 
van Campenstraat 33, De Pijp. 
www.kundaliniyogamsterdam.com
de Lijfschool  
Kracht, Zelfstandigheid & Integriteit  
Van Ostadestraat 413.  www.lijfschool.nl
Lotte Yoga school   
van Walbeekstraat 69       
www.lotteyogaschool.com
PARC Studio 
Yoga & Coaching Sarphatipark 119 bg  
inf0@parcstudio.nl. www.parcstudio.nl
Spiritueel Centrum 
Karunika 
Meerhuizenplein 11 www.karunika.nl
Sukha Yoga 
The most flexible Yogastudio in town! 8,- 
per class and our classcards don’t expire! 
Ceintuurbaan 243 www.sukhayoga.nl/       
Sutratma yoga  
Admiraal de Ruijterweg 341.  
www.sutratma.nl
Teenytinyyoga   
www.teenytinyyoga.nl
Yogasalon Jivamukti 
Yoga in De Pijp, Ashtanga/Vinyasa flow, 
Groups and Privates, 1e van der Helst-
straat 70-1 www.yogasalon.nl
Yogastudio Flow 
Beweegt je in een andere richting. 
Dé yoga in de Pijp met een unieke bena-
dering van bewegen. 
Kuipersstraat 20/3.
www.yogastudio-flow.com 
YogaYatra 
Yogaclasses, Workshops & Retreats by 
Corine Leegwater NEW STUDIO  Govert 
Flinckstraat 137. www.yogayatra.nl

WEST
Absolute Yoga Amsterdam 
We offer hot and sweaty yoga classes for 
all levels. Overtoom 230  
www.absoluteyogaamsterdam.com
Asana Café 
Ashtanga Yoga Ashtanga Vinyasa Yoga 
beginner’s classes every Monday evening 
from 18.30-20.00 in the  Helmersbuurt 
(WG-terrein) 
asanacafe.wix.com/asanacafe / www.
facebook.com/asanacafe
Ashtanga yoga 
primary series  
Meer bewustzijn door ademhaling en 
beweging voor beginners en gevorderden 
Spaarndammerstraat 43/ en op de Wit-
tenstraat 100.  
www.yogashtanga.nl
Astanga Yoga School 
Amsterdam
Dedicated to teach the practice and 
philosophy of Astanga Vinyasa Yoga in 
its traditional form, as it has been taught 
by Sri. K.P.Jois. Jan Hanzenstraat 26 hs. 
www.astanga.nl
Advaita yogaschool  
Bosboom toussaintstraat 32. 
www.advaitayogaschool.nl
Amsterdam Yoga 
& coaching  
Da Costastraat 68a.  
www.yogaencoaching.nl
Chakrayoga  
WG Plein 255. www.chakrayoga.nl
Club Yoga Amsterdam  
Iedere dinsdag 19:00 Het Sieraad 
Postjesweg 1.
www.clubyoga-amsterdam.nl
Delight Yoga 
Weteringschans 53.  
www.delightyoga.nl
Iyengar YogaSchool Amsterdam 
(IYSA) Laat Rembert en Kristien je inspir-
eren en bemoedigen in je yogabeoefening. 
Ruim lesaanbod in een gastvrije studio 
voor beginners, gevorderde studenten én 
leraren   Baarsjesweg 277 www.iysa.n
KundaliniYogaAmsterdam
Spaarndammerdijk 319/ 
Ketelhuisplein 41.
www.kundaliniyogamsterdam.com
Meiso Yoga   
Nassauplein 43  
www.yogashiatsueten.nl/
Natural Yoga
events inspired by yoga & nature  Yoga 
in het park en op het strand, workshops, 
events & retreats 
OFFICE: Houtmankade 33a.  
www.naturalyoga.nl
Pra Yoga  
Sloterweg 1235A. www.prayoga.nl
Sifra Nooter 
Free Flow Vinyasa ‘Verplaats je aandacht 
van het hoofd en het denken naar de buik 
en de adem.’Studios Seven Nassaustraat 
7 in Oud West. www.sifranooter.nl
The Respect Company  
Da Costakade 118.  
www.therespectcompany.nl
Yagoy ‘yoga your way’   
Potjesweg 106-1. www. yagoy.nl
Yoga en Dansstudio 
Rasalila 
vele lessen en workshops om blij van te 
worden! Tweede Kostverlorenkade 67. 
www.rasa-lila.nl
Yoga-Garage  
Critical Alignment Yoga, yogatherapie en 
mindfulness  Jacob van Lennepkade 309.  
www.yogagarage.nl
YogaYoga  
Amaliastraat 5  www.yogayoga.nl
Yogaism 
eerste Nassaustraat 7.  
www.yogaism.nl
Yogaum  
Visseringstraat 51. www.yogaum.nl
Yoga in de Baarsjes   
Laagdrempelige yoga, voor iedereen 
geschikt. Baarsjesweg 143C  
www.yogaindebaarsjes.nl/
Yoga Meditation Lounge  
Livornostraat 22.  
www.yogameditationlounge.nl
Yoga Nieuw-West 
De nieuwe plek voor hatha yoga en 
kinderyoga lessen, Broedplaats HW10, 
Studio 14, Hendrik van Wijnstraat 10 www.
yoga-nieuwwest.nl

YOGASCHOLEN AMSTERDAM

KUNDALINIYOGA AT SVAHAYOGA NOORD 
www.svahayoga.com New! KundaliniYoga at SvahaYoga Noord Mondays 17:00-18:30 A 
slow moving subtle class for yogis of all levels, including students who may be suffering 
from long or short term illness or injury.

YOGA RAVE www.denieuweyogaschool.nl 
YOGA RAVE, elke laatste vrijdag van de maand in De Nieuwe Yogaschool in 
samenwerking met Club Lite. 

DETOX IN DE CITY www.denieuweyogaschool.nl 
Detox in de City, elke eerste weekend van de maand een 3 daagse Detox kuur inclusief 
detox yoga! 

ZWANGERSCHAPSYOGA IN AMSTERDAM WEST
www.yogameditationlounge.nl Vrije inloop lessen. Strippenkaart van 5 keer voor € 45, 
met Stadspas € 40. Kleine vriendelijke groepen. Je bent welkom! 

YOGAYATRA www.yogayatra.nl 
Nieuwe yoga studio recentelijk geopend door Corine Leegwater middenin de zeer gezel-
lige buurt De Pijp in Amsterdam. Corine is een zeer ervaren, deskundige en inspirerende 
yoga-docente die naast het lesgeven in Yoga en Mindfulness  Meditatie, ook Life Coach 
en Familie- en Organisatie Opstellingen therapeut is.  Haar lessen, workshops en retreats 
gaan  dus veel verder dan een doorsnee yoga-les, en je wordt op alle fronten energieker, 
lichter, geïnspireerd en getransformeerd! Note: Teaching is bi-lingual (English/Dutch).
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LADDEROVER SANNE BREDT VAN DE KINDERYOGATUIN 

“Ik wil nu echt yago doen!?” Saartje, 2 jaar die middenin de nacht wakker wordt en dit aan 
haar moeder vertelt. Winnende quote van deze lente editie.

OVER NOËLLE STERK VAN NATURALYOGA/YOGABREAK
Wat ik nooit zal vergeten is dat Noëlle yogales ging geven in de gevangenis in Breda. Zij 
vertelde dat zij ook die boef had kunnen zijn in de gevangenis en dat die boef daar ook op 
haar yogamatje had kunnen zitten. Ik heb het idee dat zij heel weinig oordeel heeft over 
andere mensen en altijd handelt vanuit gelijkwaardigheid. 
Dat vind ik zo “yoga”! : Estelle P. ( 28 jr).

OVER CORIENE LEEGWATER VAN YOGAYATRA 
Marc: “Fijne les, hele goede uitleg, precies de goede adjustments. Hier leer je echt wat 
yoga is en wat het voor je doet. Absolute aanrader!”

OVERR ASAF HACMON VAN LIVEYOGA 
“LiveYoga is een lichte, serene en toegankelijke yogastudio, waar persoonlijke aandacht 
en kennis van lijf en geest centraal staan. Tijdens de lessen kun je je volledig overgeven, 
wetende dat de begeleiding zeer professioneel is, zodat je altijd fysiek sterker en mentaal 
lichter uit de les komt.” N. vd Pol 
(student van Asaf Hacmon sinds 5 jaar).

LANDELIJK

YOGA
yogagids voor Amsterdam en omstreken 
LADDER

Dé Yoga Agenda van Amsterdam! 
LADDERWORKSHOPS 

Advaita Vedanta 16 maart,Tibetaans boeddhisme 18 mei
Saswitha Yoga Opleiding  www.yoga-saswitha.nl  Workshops Yoga en Wijsbegeerte bij 
de grootste en oudste vierjarige beroepsopleiding tot erkend yogadocent. In de middag 
telkens een lezing over een onderwerp uit de Indiase filosofie door een erudiete spreker. 
De lezing  wordt voorafgegaan door een yogales met meditatie in de ochtend.  Kijk op 
website voor meer informatie.

Dynamische yoga
19 april Zaandam. Workshop Dynamische Yoga Ron van der Post  Op basis van de 
chakra’s worden dynamische yoga
 oefeningen gedaan waarbij logica van klachten centraal staat. Het is uitdagend, confron-
terend, leerzaam en leuk. Op 19 april te Zaandam  www.yogastudie.nl / 06-200 951 46

Yoga moves 
www.yogamoves.nl - International teachers workshops. 

The Technology of Happiness
18-20 april www.yogamoves.nl Utrecht
Max Strom – The Technology of Happiness. 
18-20 April Easter weekend workshops with great and inspiring teacher Max.  

Barbara Kündig  
21 april www.yogamoves.nl Utrecht- Workshop on the Yoga of Sleep (Yoga Nidra) and 
Relaxation 21st April (Eastern Monday).

Jill Satterfield 
25 & 27 april www.yogamoves.nl Utrecht- Weaving mindfulness meditation with asana 
practice. Mind Body Tools for Working with Pain.

James Higgins 
7-12 mei www.yogamoves.nl Utrecht. Soulful Flow: Mindfulness, Strength, Compassion 
and Surrender. A complete approach to the modern practice. 

Sarah Powers 
25-28 sept www.yogamoves.nl Utrecht- Compassionate Presence: Yin/Yang Yoga and 
Buddhist Meditation. 

Zonnegroet
Bilthoven Saswitha Yoga Opleiding Workshop Zonnegroet (Suryanamaskara)
15 juni 2014, 11.00-17.00u. Uitvoerige workshop rond deze klassieke serie yogahoudin-
gen met een krachtig vitaliserende werking. Je verkrijgt inzicht in de fysieke en spirituele 
werking van de zonnegroet. Ook leer je de twaalf mantra’s die de oefening  begeleiden en 
versterken. 
 

OPLEIDINGEN 
www.yogastudie.nl 
Dynamische Opleiding tot Hatha Yoga docent door Ron van der Post.  In deze 3 jarige 
yoga opleiding staat ervarend leren centraal met name je eigen ontwikkeling in deze yoga 
leefwijze. 06-20095146.

www.yoga-saswitha.nl
Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte.
Grootste en oudste vierjarige beroepsopleiding tot erkend yogadocent. Je leert op ve-
rantwoorde wijze yogales  geven aan verschillende doelgroepen. Dit doe je op basis van 
een studieprogramma dat je zelf samenstelt uit verplichte en vrije onderdelen. Filosofie 
is de basis van onze opleiding, de basis van yoga. Onderzoek van je eigen denken en je 
persoonlijke ervaring staat daarbij centraal. 

www.yoga-docentenopleiding.nl
DOCENTENOPLEIDING YOGA&VEDANTA  29 MAART 2014. 4-jarige professionele en 
erkende opleiding in Doorn. 20 zaterdagen per jaar. Kom naar de OPEN DAG op 29 maart. 
Presentatie en proeflessen. Aanmelden via website of 
info@yogaenvedanta.nl

www.yogamoves.nl
- YOGA MOVES -  LERARENOPLEIDING - LEVEL 1
Begin your new career now! You may be more ready then you think. Dive in now! Teacher 
Training level 1 Summer Intensive starts July      
- YOGA MOVES TEACHER TRAINING - EXPERIENCED
World class, international recognised certificate program.
Experienced Teacher Training. Flexible module format: starts fall 2014
- YOGA MOVES – SPECIALE OPLEIDINGEN
Many wonderful teacher oriented workshops every month.
Special Teacher Training programs: Pregnancy Yoga, Ayurveda, Yinn Yoga, Prana Flow, 
Alignment & Iyengar Yoga.

www.okidoyoga.nl
Okidoyoga. Holistic training in residential setting including excellent and rich preparations 
for Asanas weekends, weekretreats & teachertraining in Laren.

www.yogavidia-rotterdam.nl 
2 jarige opleiding tot yogadocent, start jan 2015, erkende opleiding 500h

www.himalaya-yoga.nl + www.yogadocent.com 
Himalaya Yoga Meditatie Instituut Nederland.      
Yoga Teacher Training. Wordt allround Yogadocent, Become a Guide of People.                                                                                           
De authentieke  Himalaya Yoga Meditatie Traditie uit India biedt onderscheidende, 
complete en alomvattende docenten opleiding aan in Nederland. De opleiding is grondig, 
verdiepend, systematisch, integreert westerse en (oude)oosterse wetenschap, gericht op 
ervaren. De opleiding kan ook als continue/ intensive yogastudie gevolgd worden of als 
om-, her-, bijscholing. Met  maandelijkse lesdag, weekend workshops, ashrambezoek/
training in India, begeleiding, thuisopdrachten, ervaren docenten in Nederland en bezoek/
lessen van senior teachers uit India.

 

OPEN DAGEN 
Docentenopleiding yoga&vedanta  
29 maart. Docentenopleiding yoga&vedanta  29 maart 2014 
www.yoga-docentenopleiding.nl. 4-jarige professionele en erkende opleiding in Doorn. 20 
zaterdagen per jaar. Kom naar de OPEN DAG op 29 maart. Presentatie en proeflessen. 
Aanmelden via website of info@yogaenvedanta.nl
Open dag 4-jarige professionele en erkende opleiding in Doorn. 20 zaterdagen per jaar. 
Kom naar de OPEN DAG  op 29 maart. Presentatie en proeflessen. Aanmelden via website 
of info@yogaenvedanta.nl

Saswitha Yoga Opleiding
30 maart & 29 juni. Saswitha Yoga Opleiding www.yoga-saswitha.nl Maak kennis met de 
grootste en oudste vierjarige beroepsopleiding tot erkend yogadocent. Open Dagen op 
30 maart en 29 juni 2014. Volg gratis yogales, bekijk lesmateriaal, ontmoet cursisten en 
docenten. Ook mogelijkheid tot individuele oriëntatiegesprekken. Aanmelden via secretari-
aat@yoga-saswitha.nl of 030-229 27 44.

LEUKE TIPS 
15 maart: 108 zonnegroeten tegen mensenhandel    
www.yogamagazine.nl/yogastoptraffic. Op 15 maart 2014 organiseert Yoga Magazine 108 
zonnegroeten op donatiebasis voor Yoga Stops Traffick.  Die stelt de enorme mensenhan-
del en seksuele uitbuiting in India aan de kaak. Laten we met z’n allen zoveel mogelijk geld 
ophalen! Schrijf je gratis in via Yoga Magazine.nl/yogastopstraffic.

www.yogamoves.nl
Going Deeper Course- Going Deeper 10-day in-depth ourse 
Learn how to connect your yoga to everyday life questions with our 10-day course for 
intermediate and inspired students! 

Fluid Power with Simon Park 
19-22 juni www.yogamoves.nl. Come learn Shiva Rea’s and Simon’s fluid, dynamic ap-
proaches to yoga, movement, and healing. Participate in the creative quantum intelligence 
that guides our evolution and enjoy more freedom. 

Proefles: www.yogamoves.nl
YOGA MOVES - introduction Start your yoga today! 
NEW: 10-Lessons Introduction Card: find your style, teacher and perfect time to practice 
yoga!

Gelukkig Ondernemen op Eigen Wijze  
www.yogaondernemer.wordpress.com. Trainingen voor yoga, meditatie en mindfulness-
docenten die een eigen onderneming willen starten of graag iets meer inkomsten zouden 
willen. Werken vanuit jouw hart en flow.

Wie organiseert waar yogalessen, 
proeflessen, workshops en yogareizen?

www.l iveyoga.nl

www.yogaladder.nl

YOGISHA

YOGAFASHION • YOGAMATTEN • LICHAAMSVERZORGING
MEDITATIEKUSSENS • MINDFULNESS • ACCESSOIRES

CEINTUURBAAN 378 AMSTERDAM WWW.YOGISHA.NL

essentials for the yoga lifestyle

 

OPEN DAGEN

YOGA
yogagids voor Amsterdam en omstreken 
LADDER

Dé Yoga Agenda van Amsterdam! 
LADDERYOGA MEDITATION LOUNGE     

www.yogameditationlounge.nl Open Maand Mei in Bos en Lommer - voor alle nieuwe 
mensen in de gehele maand mei. Kom naar 5 lessen naar keuze voor € 25! 

LEUKE TIPS

YOGA
yogagids voor Amsterdam en omstreken 
LADDER

Dé Yoga Agenda van Amsterdam! 
LADDERFULL MOON MEDITATION EVENINGS 

14 februari | www.liveYoga.nl Full moon Meditation evenings with Harko Robroch When: 
Feb 14 | Friday 20:15-21:00 | Where: liveYoga – Iyengar Yoga Shala Amsterdam Celebe-
sstraat 6, Cost: Free. Donations based The meditation is open to everybody. You do not 
need any meditation experience. Once a month at full moon we offer a special meditation 
from the Kundalini Yoga tradition free of charge. The meditation will help you relax and you 
can use it as a monthly anchor point to stand still for a moment. 

MOVIE NIGHT AT LIVEYOGA  GRATIS! 
28 februari | www.liveyoga.nl Breath of the Gods - A journey to the origins of Modern 
Yoga When: Feb 28 | Friday 20:00-22:30 | Where: liveYoga – Iyengar Yoga Shala Amster-
dam Celebesstraat 6,  Cost: Free. Donations based --Special screening of the fascinating 
film from German director Jan Schmidt- Garre-- “ENGAGING...COMPELLING...EVERY-
THING YOU WANTED TO KNOW ABOUT MODERN YOGA” Daily Express.

LEZING ‘HET INZICHT’ MET JOHAN NOORLOOS
9 maart | www.denieuweyogaschool.nl De prachtige en inspirerende lezing ‘ Het Inzicht’ 
met Johan Noorloos.

FULL MOON MEDITATION EVENINGS 
16 maart | www.liveYoga.nl Full moon Meditation evenings with Harko Robroch When: 
Mar 16 | Sunday 20:15-21:00 | Where: liveYoga – Iyengar Yoga Shala Amsterdam Celebe-
sstraat 6,  Cost: Free. Donations based The meditation is open to everybody. You do not 
need any meditation experience. Once a month at full moon we offer a special meditation 
from the Kundalini Yoga tradition free of charge. The meditation will help you relax and you 
can use it as a monthly anchor point to stand still for a moment.

PARTNERLES ZWANGERSCHAPSYOGA 
21 maart/ 11 april/ 23 mei/ 20 juni | www.samanayogacenter.nl 
Partnerlessen zwangerschaps yoga, volgende data: vrijdag 21 maart, 11 april,  23 mei en 
20 juni. aanmelden via: info@samanayogacenter.nl.

KIRTAN 21 maart | www.svahayoga.com
KIRTAN with ANAND NIRGAM at SvahaYoga Friday March 21st 20:00 Entrance by dona-
tion. Anand Nigam 7 special guest special guest Frank Jenniskens offer an evening of 
kirtan. info & reservations: info@svahayoga.com.

 NUTRITIONAL CHALLENGES IN MODERN TIMES
30 maart | www.liveYoga.nl 
Nutritional challenges in modern times - Special Evening with Galit Hahn When: Mar 30 | 
Sunday 19:00-21:30 | Where: liveYoga – Iyengar Yoga Shala Amsterdam Celebesstraat 6, 
Let’s dive into a deeper understanding of what our species’ nutritional menu is and how 
are we supposed to cater for it in our modern, technological world.

 KIRTAN 4 april | www.svahayoga.com 
KIRTAN with PREMA HARA at SvahaYoga  Friday April 4th 20:00  Minimum suggested 
donation: €10. Amazing Prema Hara back in Amsterdam!  “Joy and devotion infuse every 
song” (Yoga Journal USA) info & reservations: info@svahayoga.com.

EASTER ENERGISE 10, 11 en 12 april |  www.yogameditationlounge.nl
Voel je verfrist en in balans. Welkom in de wekelijkse les met als thema: Energise ! Dy-
namic Flow voor iedereen, Flow Yoga voor iedereen of Zwangerschapsyoga. € 10 inclusief 
verse munt thee en Paasbrood na afloop. Aanmelden op site.

FULL MOON MEDITATION EVENINGS 
15 april | www.liveYoga.nl Full moon Meditation evenings with Harko Robroch When: 
April 15 | Tuesday 17:30-18:15 | Where: liveYoga – Iyengar Yoga Shala Amsterdam Cele-
besstraat 6, Cost: Free. Donations based The meditation is open to everybody. You do not 
need any meditation experience. Once a month at full moon we offer a special meditation 
from the Kundalini Yoga tradition free of charge. The meditation will help you relax and you 
can use it as a monthly anchor point to stand still for a moment. 

 PRANAYAMA CLASSES : ONCE A MONTH 
www.iyengaryogazeeburg.nl PRANAYAMA Classes : Once a month, on a Friday 18h15-
19h45 14 februari, 14 march, 11 april, 9 may, 13 june.

IYENGAR YOGA ALS THERAPIE www.iyengaryogazeeburg.nl
Iyengar yoga als therapie biedt een effectieve aanpak om diverse blessures en ziektes te 
behandelen en klachten te verlichten. Geschikt voor o.a spannings- en houdingsklachten, 
hoge en lage bloeddruk, rug-, nek- en hartklachten, gewrichts- en zenuwaandoeningen. 
Meldt je aan voor een intakegesprek!

THEMALESSEN www.meisoshiatsu.com 
kom eens naar de themalessen in de zomermaanden, juli en augustus.

SWAHAYOGA SADHANA SERIES CLASSES
www.svahayoga.com NEW! 60 minute SvahaYoga Sadhana Series classes at SvahaYoga: 
Mon 07:15-08:15/Tue 08:00-09:00/Wed 07:15-08:15/Thu 08:00-09:00/Fri 12:00-13:00/Sat 
08:30-09:30.

DVD SVAHAYOGA SADHANA SERIES 
www.svahayoga.com NEW! DVD set of the  SvahaYoga Sadhana Series

KORTING OP LEGGINGS!www.leg-inc.nl 
Yogabreak geeft 10% korting op alle leggings van Leg-Inc. Fantastische voor yoga maar 
ook voor daar buiten. 

CLASSES FOR HOME PRACTICE www.svahayoga.com
4x 1 hour classes plus 4x meditations for home practice led by Patrick (Shukram Das)! 
Available at the SvahaYoga Shalas in Jordaan and Noord or via info@svahayoga.com.

PRANAYAMA www.amsterdamyogacentre.nl
Maandag ochtend 8: 00 uur PRANAYAMA De poort naar de diepere dimensies van yoga. 
(alleen voor gevorderden).

JIVAMUKTI YOGA www.svahayoga.com
NEW! Jivamukti Yoga (from NYC) Classes on the SvahaYoga schedule:
Tuesdays and Thursdays 19:00-20:30.

 LUNCHTIME CLASS www.svahayoga.com
NEW! Jivamukti Yoga (from NYC) ‘Spiritual Warrior’ 60mins lunchtime class on the Sva-
haYoga schedule  Wednesdays 12:00-13:00.

 THERAPEUTIC YOGA www.svahayoga.com 
New! Therapeutic Yoga at SvahaYoga Mondays 17:00-18:30 A slow moving subtle class 
for yogis of all levels, including students who may be suffering from long or short term 
illness or injury.

GRATIS!

Alle rust, alle ruimte & alle aandacht voor jou
www.yogaworldamsterdam.nl

Nude Tantra Kriya Yoga 4 men
2014 Amsterdam at

Okido Center

Pranayamas
Tantra Technology
Partner Asanas
Xplore Sacred Masculinity
Meditation
Relax Awareness

Sharing Knowledge:
Anand Rudra
TrueTantra Mentor
Yoga Alliance Teacher

Okido Center
Van Ostadestraat 387
AMSTERDAM

Every Thursday at 
20.00hrs

www.tantrakriyayoga.eu
Image Credit by Corbis

YOGA
retreat
Portugal, Algarve
MAY 31~JUNE 7 2014

www.liveYoga.nl / Algarve

retreatretreat

PARC Studio for Yoga 
& Coaching a personal 

approach, 7 days a week.

NEW! At the Sarphatipark.
First class 5 euro

www.parcstudio.nl

Traditional Hatha Yoga Retreat 
with Bhoomaji Chaitanya Mallorca Spain 
Come RELAX in Finca Sa Nau, 
Yoga 2 x day and Organic/ Ayurvedic cuisine .

www.padmasanayoga.com

June 7-14

WWW.YOGAMEDITATIONLOUNGE.NL
€ 15,- korting op strippenkaart

WWW.LIVEYOGA.NL
10% discount on our 10 class card

WWW.DENIEUWEYOGASCHOOL.NL
50% korting op een proefles. 
van € 15,- nu slechts € 7,50

WWW.YOGAYATRA.NL
€ 5,- korting op een yoga- of 
mindfulness workshop (van mrt t/m jun 2014)

WWW.SVAHAYOGA.COM
2 proeflessen voor € 15,-

WWW.NATURALYOGA.NL
Gratis proefles & 10% korting 
alle workshops

www.yogayatra.nl

COLOFON
Redactie: Eva Sacchetto
Vormgeving: lodidesign.nl
Druk: Van Gorcum, Assen
Oplage: 8000 

De Yogaladder verschijnt 4 x per jaar.
Als u wilt adverteren kunt u contact 
opnemen met Eva Sacchetto: mail: 
yogaladder@outlook.com 
of tel: 06-46 29 06 96.

Kinderyoga | Ouder & Kindyoga 
bij de Kinderyogatuin A fun thing to do!

Spelenderwijs lekker bewegen, aandacht voor concentratie en veel plezier!
info@dekinderyogatuin.nl | 06-196 148 61 | www.dekinderyogatuin.nl

Rubrieksmededelingen & plaatsen yogacoupon van yogascholen uit de stad: 
35 euro ex btw in totaal per editie.  
Yogacoupons en mededelingen ook vermeld online

Volgende editie is de zomereditie 1 juli tm 30 sept vanaf 1 juli overal verkrijgbaar,  
aanleveren kopij uiterlijk 10 juni.

YOGACOUPONS

YOGA
yogagids voor Amsterdam en omstreken 
LADDER

Dé Yoga Agenda van Amsterdam! 
LADDERBlooM Yoga Bags

Eco vriEndElijkE, stoErE YogatassEn

www.BlooMYogatassEn.nl
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Yoga & Mindfulness
Bijzondere retraites op Bali
Ieder jaar 6 retraites. Kijk voor de data op:
www.mettamind.nl

kom 

naar

Bali!



WORKSHOPS

YOGA
yogagids voor Amsterdam en omstreken 
LADDER

Dé Yoga Agenda van Amsterdam! 
LADDERBROYOGA; YOGA VOOR MANNEN 

2 maart | www.sukhayoga.nl 13:00 – 15:30 BroYoga, Yoga voor mannen - Mo Stipsen.

JULES FEBRE 7 maart | www.svahayoga.com 
JULES FEBRE from JIVAMUKTI YOGA NYC at SvahaYoga Friday 7th March 18:00-19:30:  
Jivamukti Open Class €20,- Suitabe for level 2/3 students. 20:00-21:30: Kirtan with Jules 
entrance by donation.

JIVAMUKTI HIP OPENERS
8 maart | www.svahayoga.comSaturday 8th March, 14:30-17:30 Workshop: Jivamukti 
Hip Openers! €35,- or €60 for Sat & Sun.

YOGA INTRO - JOHAN NOORLOOS 
9 maart | www.denieuweyogaschool.nl Workshop Yoga introductie met Johan Noorloos.

IYENGAR YOGA 9 maart | www.liveYoga.nl 
Iyengar Yoga workshop with International Teacher Rachel Lovegrove When: Mar 9, Sunday 
14:00-17:00 | Where: liveYoga - Iyengar Yogashala Amsterdam Celebesstraat 6, Parking: 
free on Sundays! This afternoon of yoga with Rachel Lovegrove, will focus on building a 
foundations of yoga practice in order to explore our boundaries in a safe and progressive 
way. Rachel will encourage you to work at your own level and maybe take you just that 
little bit beyond. This workshop is aimed at all levels of practice and ability.

YOGA IS ACTION 9 maart | www.svahayoga.com 
Sunday 9th March, 14:30-17:30 Workshop: Yoga is action! Jivamukti Yoga €35,- 
or €60 for Sat & Sun. info & reservations: info@svahayoga.com.

STRONG & FLEXIBLE SPINE
15 maart  | www.iyengaryogazeeburg.nl 
Saturday 15 march 10h45-16h45. Workshop strong and flexible spine.

DETOX 16 maart & 18 mei | www.yogayatra.nl (English/Dutch). 
DETOX YOGA WORKSHOP: 16 maart & 18 mei 2014  Zeer effectieve Detox Yoga 
Workshop door Corine Leegwater (bekend van haar Detox Yoga Video op YogaTV), die 
zich richt op het activeren en schoonmaken van de organen van het spijsverterings- en 
urinestelsel.  Deze workshop maakt je fit, geeft je een enorme energie-booster, brengt je 
spijsvertering en stoelgang in  balans en draagt bij tot het verlies van overtollige kilo’s. Een 
intense schoonmaak van binnen en van buiten. Laat jezelf weer stralen en doe mee!  

PARNERYOGA 16 maart | www.sukhayoga.nl 
13:00 – 15:00 Partner Yoga - Ellie Lardenoije.

TIJN TOUBER – MEDITATIE STAP VOOR STAP
21 maart | www.denieuweyogaschool.nl Workshop Meditatie stap voor stap 
met Tijn Touber, 21 maart.

DYNAMISCHE YOGA 22 maart | www.yogastudie.nl 
Workshop Dynamische Yoga Ron van der Post Op basis van de chakra’s worden dyna-
mische yoga oefeningen  en de filosofie gekoppeld waarbij we het hele lichaam doorlopen. 
Het is uitdagend, confronterend, leerzaam en leuk.  
Op 22 maart te Amsterdam. www.yogastudie.nl / 06-200 951 46.

ACROYOGA 22 maart | www.liveYoga.nl 
Fundamentals of Flying – AcroYoga workshop with Dieke Bikker When: March 22, Sat-
urday 14:00-17:00 | Where: LiveYoga – Iyengar Yogashala Amsterdam | Celebesstraat 6  
Antigravity therapy and having your partner as your prop. In this workshop you will experi-
ence how the support of a partner will help you getting deeper in yoga poses. During the 
workshop you will learn how to lift a partner with your legs into an inverted pose.  

OLAV AARTS - DIMENSIONS OF ASANA WORKSHOP
22 maart | www.svahayoga.com. OLAV AARTS (Yoga Magazine Yogi of the Year) at Sva-
haYoga Saturday March 22nd 14:30-17:30 €25,-. Dimensions of Asana Workshop In this 
three-hour workshop, we focus on all types and degrees of asana, and we experience their 
underlying relationships. Philosophy, pranayama, asana, and samyama, and their influence 
on bindu will be covered during this workshop. info & reservations: info@svahayoga.com.

DROOMYOGA 22-23 maart | www.luciddreamers.nl
Met droomyoga je dromen laten uitkomen!
22&23 maart geven de internationaal erkende Charlie Morley en Sergio Magaña in Am-
sterdam een workshop over Droomyoga/Lucide  Dreaming. Door mindfull te blijven als je 
in slaap valt leer je bewust te dromen. Je leert angstige dromen te transformeren of creëer 
een fijne “vlieg”droom. Charlie is officieel benoemd  om de kennis over droomyoga vanuit 
het Tibetaans Boeddhisme te verspreiden en Sergio vanuit de Tolteekse traditie uit Mexico. 
Zij bundelen zowel westerse kennis met de kennis uit hun rijke tradities. Met deze experts 
zullen je dromen voorgoed veranderen.

IYENGAR YOGA HIP OPENERS  23 maart | www.liveYoga.nl
Towards Lotus – Iyengar Yoga Hip Openers Workshop – with Olya Kaplan When: Mar 23, 
Sunday 9:30-12:30 | Where: Iyengar Yogashala Amsterdam Celebesstraat 6, Experience 
both a physical and energetic transformation and leave with more energy than you 
began with. 

PRENATAL – 3RD TRIMESTER & PREPARATION BIRTH
29 maart | www.liveYoga.nl Prenatal Workshop – 3rd trimester & preparation for birth 
When: Mar 29 | Saturday afternoon 14:00-16:30 | Where: liveYoga – Iyengar Yoga Shala 
Amsterdam Celebesstraat 6, In this Unique workshop you will learn how yoga and breath-
ing techniques can help you to significantly relax during the labour and delivery phase.  

MINDFULNESS MEDITATIE BASICS 
30 maart | www.yogayatra.nl. Mindfulness meditatie basics workshop: 30 maart 2014. 
Reduceer stress in je leven en leer te leven vanuit een dieper niveau van ontspanning en 
rust! In deze workshop leer je alles over de filosofie en de basis van Mindfulness Meditatie. 
Je kunt deze  workshop los volgen en daarna is er een mogelijkheid tot deelname aan een 
8-weekse vervolgcursus in april en mei 2014.  (English/Dutch). 

YIN YOGA & REIKI 4 april | www.denieuweyogaschool.nl 
Workshop Yin Yoga & Reiki met Jose de Groot, start 4 april.

PRANAYAMA 6 april |  www.sukhayoga.nl 
13:00 – 15:00 Pranayama Workshop - Ellie Lardenoije.

SPRING DETOX & CLEANSE 6 april | www.liveYoga.nl 
Spring Detox & Cleanse - Iyengar Yoga Workshop (All Levels) with Asaf Hacmon When: 
April 6, Sunday 9:30-12:30 | Where: Iyengar Yogashala Amsterdam Celebesstraat 6, In 
this Detox Yoga Workshop we focus on yoga postures (Asanas) and Breathing Exercises 
(Pranayamas) which activate, stimulate and purify the digestive/metabolic system of the 
body. 

IMPROVE YOUR HOMEPRACTICE 
19 april | www.iyengaryogazeeburg.nl. Saturday 19 april. 10h45-16h45. Workshop Inten-
sive practice and practical answers to improve your homepractice.

JASON CRANDELL12 & 13 april | www.svahayoga.com
Power, precision & mindfulness, jason crandell at svahayoga  power, 
precision & mindfulness.

VINYASA YOGA WORKSHOPS
Jason Is well known from Yoga Journal and YogaGlo.com Saturday 12th: Strong & Inter-
ated Core. Sunday 13th April: Open Your Hips & Free Your Spine 14:30-17:30 €35,- each 
day info & reservations: info@svahayoga.com.

AYURYOGA KAPHA BALANCING 
13 april | www.liveYoga.nl AyurYoga Kapha balancing - Detox for springtime with Chris-
tina Libanori & Elena Impagliazzo When: April 13 | Sunday afternoon 9:30-14:30 | Where: 
liveYoga – Iyengar Yoga Shala Amsterdam Celebesstraat 6, Learn how to tune your yoga 
practice and nutrition according to the season and your body type. Practice Asanas & 
Pranayama in the morning (3 hours) and enjoy an guided experience of an Ayurvedic lunch 
in our lounge.  

DETOX FOR BODY & MIND 13 april | www.naturalyoga.nl 
SPRING! A gentle detox for body & mind  | 13- April 2014 | 10:00-14:00 
Yoga, meditation, massage and healthy philsophy for the mind, based on the 5 elements 
(Chinese Medicine) & Patanjali (Yoga). Get a better understanding of how your body & 
mind function and learn how to support it in a sustainable way. Including organic juices & 
bites, Dutch/ English, guided by Noëlle Sterk, all levels. 

YOGA ON ROPES 19 april | www.liveYoga.nl 
Yoga Kurunta (Yoga on ropes) Workshop with Daniela Gfeller When: April 19 | Saturday 
afternoon 14:00-17:00 | Where: liveYoga – Iyengar Yoga Shala Amsterdam Celebesstraat 
6, In this workshop we will explore deeper practice through a variety of poses using the 
wall ropes. With this aid you will experience how to open the joints, lengthen the spine and 
strengthen the core of your body. 3 months of Iyengar Yoga practice is required. 

YIN YOGA & COLOR 20 april | www.denieuweyogaschool.nl 
Workshop: The healing power of Yin Yoga & Color, 20 april.

YOGA-REINIG 21 t/m 25 april & 19 sept t/m 3 okt | www.meisoshiatsu.com 
workshop yoga-reinig 21 t/m 25 april en 19 september t/m 3 oktober, 
kosten € 250,- Lessen: iedere maandag en donderdag.

ANUSARA YOGA IMMERSION MET SANDRA CARSON
8-13 mei, 11-16 september en 8-13 januari | www.livingalignmentyoga.com Zoek je 
meer verdieping in je yogabeoefening? Leren hoe je yoga van uit het hart door het lichaam 
beoefent? Dan is deze yoga training voor jou! In deze training leer je over Anusara’s beli-
jnings principes en Tantrische filosofie. bij De Nieuwe Yogaschool in Amsterdam. 
Info www.livingalignmentyoga.com / info@livingalignmentyoga.com.

YOGA-SHIATSU 10 mei | www.meisoshiatsu.com 
Workshop yoga-shiatsu 5 zaterdagen, start op 10 mei en opnieuw op 19 juli, tijd 9.30-
11.30, kosten € 100,-.

YOGATHERAPIE 14-17 mei | www.annekesips.com 
Workshop YOGATHERAPIE met Dr. Mohan gebaseerd op de leringen van Sri. Krishnam-
acharya. Iedereen is welkom en zeker interessant voor yogadocenten, serieuze studenten 
en GGZ professionals. Datum: 14-17 mei. Locatie: De Nieuwe Yoga School Amsterdam. 
Info en deelnemen: www.annekesips.com.

FORWARD BENDS 17 mei | www.iyengaryogazeeburg.nl
Saturday 17 may 10h45-16h45 workshop forward bends.

BETTER BACK 18 mei | www.liveYoga.nl 
Better back - Iyengar Yoga Workshop with Daniela Gfeller When: May 18 | Saturday after-
noon 14:00-17:00 | Where: liveYoga – Iyengar Yoga Shala Amsterdam Celebesstraat 6, A 
well-conditioned back can withstand stress and protect your spine better. We will lean to 
build a healthy back by working with core muscles in yoga postures and relief back pain 
through asanas and pranayama.  

RELEASE 25 mei | www.naturalyoga.nl 
RELEASE! 25 May 2014 | 10:00-18:00. One-day massage course for couples, bodywork-
ers and absolute beginners. Learn basic grips with the art of touch, how to feel the skin, 
muscles, bones, fascia, connective tissue and the vital life force that is pulsating through 
it. Incl. bio lunch in garden. Dutch/ English, guided by Paulo Guimaraes.

FINGERYOGA 28 mei | www.okidoyoga.nl 
Fingeryoga workshop by Osamu Tatsumura
dinsdag 27 mei (19.00 - 22.00) en woensdag 28 mei (09.30 - 12.30)
40 euro voor één, 70 euro voor twee lessen. Excellent preparation for asana. Older people 
and weak people can also benefitOkido Centre Amsterdam.

VIJNANA 6-8 juni  | www.samanayogacenter.nl 
-Guest teacher FLO at Samana, not to miss all the way from Canada, a great inspiring 
Vijnana teacher, Friday 6 june ( masterclass) , Saturday 7 june & Sunday 8 june 2014, voor 
meer info zie:www.samanayogacenter.nl and http://www.vijnanafloyoga.com.

DONNA FARHI 6-10 juni | www.yogayoga.nl 
DONNA FARHI - PINKSTEREN INTENSIVES
Centering Down (weekend intensive 6-8 June) - Sequential Flow: Origins of Alignment 
(one-day intensive 9 June) - Containment & Contentment - Exploring the Inner World of the 
Organ Body (one-day intensive 10 June).

BALANCING YOUR HORMONES - WOMEN’S YOGA
14 juni | www.liveYoga.nl Balancing your hormones Women’s yoga workshop with Dan-
iela Gfeller When: June 14 | Saturday afternoon 14:00-17:00 | Where: liveYoga – Iyengar 
Yoga Shala Amsterdam Celebesstraat 6, Learn through asanas to relax the nervous 
system, balance the oestrogen/progesterone hormones and give extra nutrition to your 
reproductive organs. Connect to your inner wisdom to learn how to balance the monthly 
cycle.

SUNFOOD; WORKSHOP WITH SELF PREPARED SUMMER DINNER
15 juni | www.naturalyoga.nl 15 juni 2014 van 14:00-20:00 SUN FOOD! Workshop about 
colourful, healthy & vegetarian food, powered by Surya the sun-God and created with love. 
A lot of info & inspiration including a self prepared summer dinner on long tables in the 
garden. 100% organic and fresh! 

PRANAYAMA www.samanayogacenter.nl 
Pranayama workshops  met  Eveline en Restore & Renew workshops met Sanne. 
Voor data www.samanayogacenter.nl

PROEFLESSEN

YOGA
yogagids voor Amsterdam en omstreken 
LADDER

Dé Yoga Agenda van Amsterdam! 
LADDERYOGA MEDITATION LOUNGE www.yogameditationlounge.nl

Proefles voor 5 euro. Proeflessen naar keuze voor € 5 ! Dynamic Flow voor iedereen, 
Flow Yoga voor iedereen, Zwangerschapsyoga. De yoga studio is in Bos en Lommer.

OKIDOYOGA www.okidoyoga.nl
Proefles Okidoyoga. Dynamic, meditative and healing. Proefles 32 euro voor 4 lessen-

PARC YOGA www.parcstudio.nl
Proefles 5 euro.

YOGABREAK www.yogabreak.nl
Wil je ook graag lessen volgen bij Noëlle Sterk? Er zijn weer een paar plekjes vrij in het 
Lichtcentrum (Schellingwoude, A’dam Noord). Meld je snel aan voor een proefles en wie 
weet kun je een plekje bemachtigen. Wacht niet te lang; de gemiddelde wachttijd is 1-3 
maanden. 

AMSTERDAM YOGA CENTRE www.amsterdamyogacentre.nl
Proefles 7 euro, afspraak niet nodig.

IYENGAR YOGA www.iyengaryogazeeburg.nl
Eenmalige proefles 10 euro. Proefmaandkaart 50 euro: hele maand onbeperkt lessen 
volgen! Beginnerslessen maandag en donderdag 18.15-19.45, dinsdag en woensdag 
20.00-21.30; donderdag 9.30-11.00 en zondag 9.00-10.30.
PROEFLES KINDERYOGA  
Bij de kinderyoga is nog plaats! 6 t/m 12 jaar. Iedere woensdag 13.30-14.30 (behalve in 
de schoolvakanties), Iedere 10de les, demonstratie voor ouders, familie, vrienden etc Kom 
een proefles nemen! (8 euro)

MEISO SHIATSU www.meisoshiatsu.com 
Proefles: altijd mogelijk.

IYENGAR YOGASCHOOL AMSTERDAM (IYSA)
www.iysa.nl Proefles/proefmaand. Schrijf naar info@iysa.nl voor een losse proefles van 10 
euro of een proefmaand onbeperkt lessen voor maar 40 euro.

SAMANA YOGA CENTER www.samanayogacenter.nl 
Proefles 10 euro, 2e les gratis binnen een week.

YOGAYATRA www.yogayatra.nl
Proefles € 10 voor je eerste proefles, die je terugkrijgt als je daarna een leskaart neemt. 
Heerlijke en deskundige lessen van Corine Leegwater.  Elke keer weer ontspannen en met 
nieuwe energie naar huis!

SVAHA YOGA www.svahayoga.com
Proefles 2 proeflessen voor €15.

CURSUSSEN & 
OPLEIDINGEN

YOGA
yogagids voor Amsterdam en omstreken 
LADDER

Dé Yoga Agenda van Amsterdam! 
LADDER MINDFULNESS MEDITATIE CURSUS www.yogayatra.nl

Mindfulness meditatie cursus: maart, april, mei 2014. Reduceer stress in je leven en ervaar 
een dieper niveau van ontspanning.  Doorbreek ineffectieve gedachten- en gedragspa-
tronen en maak ruimte voor rust, helderheid, energie, focus  en nieuwe mogelijkheden in je 
leven. Ontdek de eindeloze energie en wijsheid in jezelf en leer te leven en handelen vanuit 
die plek! Corine Leegwater’s Mindfulness Meditatie cursus start met een basics workshop 
op 30 maart en daarna een vervolgcursus van 8 weken op de dinsdagavond in april en mei 
2014. Note: our courses are taught bi-lingual (English/Dutch).

IYENGAR YOGA VOOR JONGEREN 
www.iyengaryogazeeburg.nl Voel je lekker in je vel: lessen voor jongeren 13 t/m 17 jaar:  
Iedere donderdag 17.00-18.00 (behalve in de schoolvakanties) Kom een proefles nemen! 
(9 euro).

IYENGAR YOGA VOOR MANNEN 
www.iyengaryogazeeburg.nl Iyengar Yoga Zeeburg heeft een aparte les voor mannen: 
maandag 20.00-21.30 ! Docent ook een man. Kom een proefles nemen en ervaar! (10 
euro) Hele jaar door, dus ook in de zomer, lessen op maandag en donderdag.

BEGINNERSCURSUS YOGA www.denieuweyogaschool.nl
6 weekse beginnerscursus Yoga met Johan Noorloos. Start 1 april 2014.

TEACHERS MINDFULNESS MODULE 
www.denieuweyogaschool.nl 
3-daagse Mindfulness module cursus voor Yoga leraren, Start 3 maart.

OPLEIDING TOT HATHAYOGADOCENT 
www.yogastudie.nl Dynamische Opleiding tot Hatha Yoga docent door Ron van der Post.  
In deze 3 jarige yoga opleiding staat ervarend leren centraal met name je eigen ontwikkel-
ing in deze yoga leefwijze.  06-20095146

500HOUR TEACHER TRAINING www.svahayoga.com
500hour Teacher Training at SvahaYoga. Starts April 5th info: shunya@svahayoga.com

PRANAYAMA COURSE www.svahayoga.com
PRANAYAMA COURSE with Patrick (Shukram Das) at SvahaYoga 6 Sunday mornings 
08:45-10:15 Starts April 24th. info & reservations: info@svahayoga.com.

BEGINNERSCURSUS, MASTERCLASS, ZWANGERSCHAPSYOGA, 
BABYMASSAGE & POSTNATALE YOGA, ‘NEW MOM YOGA’ 
www.samanayogacenter.nl Vrijdag 4 april  Beginnerscourse met Lies Schuring Blocks of 
4 classes Friday’s 16:30 - 18h. Voor volgende data zie:www.samanayogacenter.nl
Vrijdag  28 maart,  Masterclass  Vijnana yoga with Eveline Torres extra long class with a 
theme: 18.30 - 21.00h  Voor de volgende data zie: www.samanayogacenter.nl
Zwangerschaps Yoga, met Sanne Kerkhof , een pittige informatieve les, voor meer info 
zie: www.samanayogacenter.nl
Baby Massage en Postnatale Yoga, met Sanne Kerkhof  de combinatie van babymas-
sage en versterkende oefeningen voor de moeder is uniek, voor meer info zie: 
www.samanayogacenter.nl
New Mom Yoga, met Sanne Kerkhof, snel weer op kracht na je bevalling.

OPLEIDING YOGADOCENT www.amsterdamyogacentre.nl
Yoga Docent worden? Volg het pad van de Meesters!
Een degelijke intensieve opleiding van drie (basis-diploma) tot 7 jaar (specialisatie). Stap 
in de het systeem van ‘the learning circle’ waar je ingewijd wordt in de wetenschap van 
ayurveda/yoga/tantra en wordt een licht in de toekomst! Instroom is nu mogelijk. aanmeld-
ing: Ad@amsterdamyogacentre.nl.

OPLEIDING HATHA YOGA DOCENT 
www.yogastudie.nl Dynamische Opleiding tot Hatha Yoga docent door Ron van der Post. 
In deze 3 jarige yoga opleiding staat ervarend leren centraal met name je eigen ontwikkel-
ing in deze yoga leefwijze. 06-20095146.

VOORUITBLIK

YOGA
yogagids voor Amsterdam en omstreken 
LADDER

Dé Yoga Agenda van Amsterdam! 
LADDERSUMMERINTENSIVE WITH BERBER SCHÖNHOLZER

www.iyengaryogazeeburg.nl Monday 30 june - Sunday 6 july. Intensify your practice for 
the experience of joy, health and wisdom! Seven days, each morning 9h00-12h30 asana’s  
and pranayama  (english and dutch spoken).

DAVID LUREY WORKSHOPS AND KIRTAN AT SVAHAYOGA
www.svahayoga.com 30 & 31 mei, 1 juni. info & reservations: info@svahayoga.com.

YOGA & MASSAGE WEEKEND
18-20 juli  | www.naturalyoga.nl CONNECTED!  Yoga & Massage weekend with Noëlle 
Sterk & Paulo Guimaraes, bringing together the powerful principles of yin yoga & fascial 
release. Both working on the connective tissues and THAT is where the magic is happen-
ing! This weekend will get you deeply connected, with a big dose of fun, sun and super 
healthy food. GREAT for partners! 

SvahaYoga, Amsterdam
established 1999. www.svahayoga.com
 
SvahaYoga was the first Yoga studio in Amsterdam to 
teach: Ashtanga Vinyasa, Vinyasa (flow) and Jivamukti 
Yoga classes and is the studio of Yoga Magazine’s ‘Yogi 
of the Year 2013’

Expect an inspiring, sweaty workout using Body, 
Mind and Breath

Our signature SvahaYoga Vinyasa classes are taught in 
English and include: Philosophy, chanting and music.

We offer the following classes and events.
SvahaYoga 
Jivamukti Yoga
Pregnancy Yoga
Therapeutic Yoga 
60+Yoga
Restorative Yoga
Free Meditation Classes
Pranayama Courses
Yoga Philosophy
Kirtan & Concerts
500hrs Yoga Teacher Training
Workshops & lectures with internationally renowned 
teachers of different Yoga styles.
SvahaYoga Retreat Centre in Suriname.

Over 50 classes a week at the 2 SvahaYoga Studios 
in Amsterdam:
Jordaan: Willemsstraat 133
Noord: Nieuwendammerkade 24b

You don’t need to book ahead. Just join for class!
We accept no pin or creditcard payments!

www.svahayoga.com
info@svahayoga.com  +31(0)6  50 88 88 86
Find us on Facebook and on YouTube

Lokah Samastah Sukhino Bhavantu
May All Be Happy & Free

• meditatie
• persoonlijk gesprek
• stilteplekken 
• op diverse locaties in Amsterdam

www.loketlevensvragen.nl
06-81340539 
ma/di/do 13:00 tot 16:00

Vierjarige erkende 
yoga-opleiding

Diana Plenckers
Directeur

yogi-van-het-jaar 
Yoga Magazine

T  030 22 927 44
yoga-saswitha.nl

 

YOGAREIZEN & 
RETREATS

YOGA
yogagids voor Amsterdam en omstreken 
LADDER

Dé Yoga Agenda van Amsterdam! 
LADDER YOGARETRAITES-OKIDOYOGAwww.okidoyoga.nl 

Yogaretraites: Half-fasting 18-23 april, Summer 11-18 juli, Women retraite 18-22 juli. 
Several weekends, substantial program me, including food and stay in the countryside.

PAAS YOGA RETRAITE 
Achterhoek: 18 - 21 april 2014 | www.yogayatra.nl Yoga, Mindfulness Meditatie en 
pampering in de Achterhoek door Corine Leegwater. Een speciale  Paas retraite van 18 - 
21 april 2014, die in het teken staat van Let Go, Cleanse, and Renew! Oftewel : loslaten, 
accepteren wat er is en leven in het nu (dag 1), detoxen van binnen en buiten (dag 2) en je 
hart  weer ‘openen naar de toekomst’ (dag 3). Verder je ultiem laten pamperen en heerlijke, 
biologische en vegetarische maaltijden, (stilte)wandelingen door de mooie bossen en 
velden van de Achterhoek en op alle fronten lichter, geïnspireerd en getransformeerd 
weer naar huis! Note: our retreats have an international character and are taught bi-lingual 
(English/Dutch).

YOGA & MEDITATION RETREAT 
WITH JOSIE SYKES OF SVAHAYOGA
19-26 april | www.yogaholidaysgreece.com  / www.svahayoga.com
Josie offers a delicious week of Yoga, Breathing, Meditation and Relaxation at Yoga 
Rocks, Crete. This retreat is listed in The Times 50 Best Spa Holidays 2014:Yoga in the 
Sun! Enjoy! 

OUDER & KIND YOGAWEEK – FRANKRIJK 
www.lemasdenhaut.nl/programma-yogaweek/ Laat je volledig verwennen: in de 
meivakantie energie opdoen, plezier maken en vakantie vieren in het hartje van Frankrijk. 
Met je kind of met het hele gezin yoga doen, heerlijk eten en aan het verwarmde zwembad 
liggen. Gewoon doen! Namasté.

YOGAVAKANTIE PORTUGAL 
24 mei - 31 mei | www.body-motion.nl. Yogavakantie Portugal 24 mei - 31 mei 2014 
Ga je mee op een prachtig yoga- avontuur? We gaan op, een schitterende plek, diverse 
yogavormen  ontdekken, van dynamisch naar verdieping, van beweging naar verstilling en 
van kracht naar zachtheid.

YOGA HOLIDAY RETREAT- ALGARVE/PORTUGAL 
31 mei-7 juni | www.liveYoga.nl/Algarve. With Asaf Hacmon. Give Yourself a Beauti-
ful Present - A week of Iyengar yoga, sunshine and beautiful beaches along the majestic 
coast of Algarve. In one of the most serene nature spots of the south of Europe, we will 
immerse in yoga, beautiful nature and healthy vegetarian food. 

YOGA 5 DAAGSE IN DE ARDENNEN 
11 juli t/m 16 juli | www.yogastudie.nl Thema: Rust in ons zelf. Geef je zelf een inspir-
erende ervaring door je onder te dompelen in de yoga waarbij filosofie en praktijk op een 
speelse manier gekoppeld worden / 06-20095146.

YOGA-SHIATSUREIS  ITALIË, PESARO
21-27 juli | www.meisoshiatsu.com 

YOGA & WRITING RETREAT - HUZUR VADISI, TURKEY
29 sept-6 okt | www.yogamoves.nl Yoga & Writing Retreat at Beautiful Huzur Vadisi, 
Turkey. Travel to Turkey and treat yourself to the unique experience of this 
Yoga & Writing retreat. 

YOGA & MINDFULNESS 
MEDITATIE RETRAITE ANDALUSIË
4 - 11 October 2014 | www.yogayatra.nl. Een prachtige week in het zonnige en warme 
Zuid-Spanje met hele fijne yoga-lessen en een Mindfulness Meditatie Cursus door 
Corine Leegwater. Elke dag heeft een yoga thema,  werken we aan specifieke groepen 
yoga-houdingen en er zijn lessen in yoga filosofie. Verder  een excursie dag en een stilte 
wandeling in de Andalusische bergen en geweldig vegetarisch  eten. We verblijven op een 
indrukwekkend Spaans landgoed met een zwembad en groene,  tropische tuinen. Een oa-
sis van rust en sereniteit tussen de bergen en de Middellandse Zee. Laat je lichaam, geest 
en ziel ultiem verwennen en wordt op alle fronten lichter, geïnspireerd en getransformeerd! 
Note: our retreats have an international character and are taught bi-lingual (English/Dutch).

YOGA LIFESTYLE RETREAT, TUSCANY
11-20 October 2014 | www.naturalyoga.nl CHANGE! A powerful journey through the 
five elements at Borgo Pignano, a private estate on 750 acres of secluded and unspoilt 
bio-dynamique fields. Learn more about the qualities of nature and how a natural lifestyle 
can be a super good looking, good tasting and comfortable too. With yoga, meditation, 
conscious cooking & lifestyle workshops. 

YOGA & DETOX RETREAT - VELUWE
www. lighthouseworks.nl Bijna 50 weekenden per jaar kun je in eigen land terecht 
voor een ontspannen retraite! Met ingrediënten als yogalessen, meditaties, detox onder 
begeleiding, coaching, wandelingen, massages, sauna en zwembad. Luxe hotel en down 
to earth aanpak! Vanaf € 350,-

LANGS DE 
YOGALADDER

YOGA
yogagids voor Amsterdam en omstreken 
LADDER

Dé Yoga Agenda van Amsterdam! 
LADDER ANNEMIEK LATOUR YOGA CENTRUM AMSTERDAM

Waarom yoga: Ik ben in 1996 begonnen met de raja yogaopleiding 
te volgen wegens ziekte klachten. Ik moest eigenlijk geopereerd 
worden maar door de yogaopleiding te doen ben ik helemaal 
gezond geworden. Na de opleiding te hebben gedaan besloot ik 
helemaal mijn leven om te gooien mijn werk op te zeggen en mijn 
hart te volgen.Ik startte in 1999 een yogaschool.
De lessen: Ik gebruik de Raja yoga die werkt met yogahoudingen, 
meditatie en de 7 stappen van: Patanjali. Essentie: Yoga introdu-
ceren in het dagelijks leven.De oefeningen, meditatie en de  theorie 
gebruiken op je werk, sociaal leven, gezin en in het drukke bestaan. 

Waardoor je leven een stuk aangenamer wordt en je meer rust gaat vinden in je hoofd. 
www.yoga-amsterdam.com  

GÖSTA VAN DAM (SHUNYA) SVAHAYOGA
Waarom yoga? Ik had twee lage rug hernia’s en veel stress vanwege 
mijn levensstijl en het hebben van een eigen mode bedrijf in New 
York. Yoga was het beste wat mij is overkomen in die tijd. Toen wij 
na jaren in NYC gewoond te hebben, en Yoga te hebben beoefend 
bij Jivamukti, in 1999 weer terug kwamen in Amsterdam was er 
vrijwel geen Yoga en zeker geen Vinyasa (Flow)  te vinden. Wij zijn 
de Iyengar opleiding gaan doen
De lessen: De vorm stijl Yoga die wij geven is Vinyasa Krama.
Essentie: Op een speelse en natuurlijke manier weer in contact 
te komen met jezelf, als lichaam en geest, en zodoende controle 

weten te vinden over je eigen leven. En zodoende een gevoel van vrijheid en welbevinden 
te ontwikkelen. www.svahayoga.com      

NOËLLE STERK NATURALYOGA / YOGABREAK
Waarom yoga? Zo’n 8  jaar geleden begon ik aan een yoga 
opleiding, puur uit interesse voor mijn eigen persoonlijke ontwikkel-
ing. Al in de eerste les was ik totally flabbergasted. Ik dacht dat ik 
mezelf kende maar nog niet op dit niveau! 
De lessen: Er zijn veel verschillende stijlen die me aanspreken en 
mijn eigen stijl is het combineren van het beste van wat ik zelf heb 
mogen ervaren.
Essentie: Ik kan me geen leven voorstellen zonder yoga, bij het 
steeds dichter benaderen van de essentie. Dat alles met elkaar 
verbonden is en dat het onze taak is om liefde voor onszelf, elkaar 

en de natuur uit te dragen. Ons lichtjes mogen stralen, en ieder lichtje is er één. 
www.yogabreak.nl / www.naturalyoga.nl. 

AD VAN HASSEL  AMSTERDAM YOGA CENTRE
Waarom yoga: Eerst zag ik de noodzaak tot yoga beoefening bij 
mezelf en later zag ik diezelfde noodzaak bij anderen. Van alle 
keuzes die ik kon maken, was voor mij het lesgeven en doorgeven 
van yoga, het meest relevante. De wereld heeft yoga hard nodig. 
De lessen: Wij bieden het totale systeem van yoga aan. Via de 
dagelijkse yoga-asana lessen en in de pranayama. Dit zijn inloop-
lessen waarin iedereen op het eigen niveau en onder persoonlijke 
begeleiding kan meedoen en op eigen tempo kan ontwikkelen. Yoga 
is een perfect systeem tot zelfopvoeding, dat je de mogelijkheid 
biedt van zelfonderzoek naar zelfbevrijding te komen. 

Essentie: de bereidheid je iedere dag weer te wijden aan deze weg. Dat doe ik zelf al 25 
jaar en deze verbondenheid draag ik graag over. www.amsterdamyogacentre.nl

BERBER SCHÖNHOLZER  IYENGAR YOGA ZEEBURG
Waarom yoga: door mijn interesse voor het Oosterse, door mijn va-
der, die in Indonesië opgroeide en door een vriend van mij, die al in 
de 70 er jaren yoga deed en op zijn hoofd stond. Later toen iemand 
me inspireerde om samen yoga te doen, was ik gelijk enthousiast. 
Toen ik in 1987 B.K.S. Iyengar in Amsterdam in de toenmalige 
“Kosmos” ontmoette, wist ik het zeker. Ben ik gelijk aan de Iyengar 
lerarenopleiding begonnen in 1987. In 1991 was ik gecertificeerd 
Iyengar yoga leraar. 
De lessen: Ik geef Iyengar yoga, de klassieke yoga volgens het 
achtledige pad van Patanjali. Een uitdaging voor lichaam en geest.

Essentie: Yoga maakt me blij, het geeft een sterk en toch licht en behendig lichaam. Yoga 
maakt me geestelijk minder afhankelijk van conflicten, chaos en impulsen. Ben minder 
reactief en houd meer van mensen en het leven. www.iyengaryogazeeburg.nl 

small groups & the personal attention you deserve!

Beginners courses - Restorative - Pregnancy - Master classes
                            www.samanayogacenter.nl

      

Vijnana - Iyengar - Vinyasa Flow

Celebesstraat 6 | 020-7530480 | www.liveYoga.nl

Weekly classes, workshops & events in a beautiful 
studio where personal attention is everything.

TAKE 
A LOAD 
OFF YOUR 
BACK

Anusara Yoga Immersion 
met Sandra Carson
Zoek je meer verdieping in je yo-
gabeoefening? Leren hoe je yoga van uit 
het hart door het lichaam beoefent? Dan 
is deze yoga training voor jou! In deze 
training leer je over Anusara’s belijnings 
principes en Tantrische filosofie. 

Data 8-13 mei, 11-16 september en 8-13 
januari bij De Nieuwe Yogaschool in 
Amsterdam. Info: 
www.livingalignmentyoga.com 
info@livingalignmentyoga.com

Erkende
opleiding

500 h

Meer informatie:
www.yogavidya-rotterdam.nl
T +31 (0)6 25 100 420

2-jarige opleiding
Yogadocent
Start januari 2015

yogaswing.eu
yogaswing.eu

de leukste yogaswing community
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Rubrieksmededelingen & plaatsen yogacoupon van yogascholen uit de stad: 
35 euro ex btw in totaal per editie.  
Yogacoupons en mededelingen ook vermeld online

Volgende editie is de zomereditie 1 juli tm 30 sept vanaf 1 juli overal verkrijgbaar,  
aanleveren kopij uiterlijk 10 juni.

Yoga Moves, het yogahart van Nederland  |  Utrecht  |  www.yogamoves.nl 
classes  ||  workshops  ||  international teachers  ||  teacher training  ||  yogashop

Become a skilled yoga teacher
World class, international, recognised certificate programs

Be inspired by amazing international teachers!
This year: Sarah Powers, Max Strom, Simon Low, Shiva Reas’ Prana 
Flow trainers

Yoga for everybody and every body

YOGALADDER DONEERT AAN PROJECT-AIR 

Yoga in Africa 
aan vrouwen en 
kids in Rwanda.

inspirerend – verdiepend – professioneel
4 jarige erkende opleiding – 20 zaterdagen per jaar

www.yoga-docentenopleiding.nl
info@yogaenvedanta.nl – 030-2310911

WORKSHOP DROOMYOGA/LUCIDE DROMEN 22 EN 23 MAART |  WWW.LUCIDDREAMERS.NL


