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Tantrische Liefde Festival  

16 mei 2020  

 
Centrum Djoj, Rotterdam. 
11 workshops in 4 zalen. 

Festival: € 75, lunch en diner: € 18. 
 
 

Het thema van het festival is: Tantra: een wereld van liefde 
 
Zoek je een nieuwe relatie? Of wil jij je relatie verbeteren en verdiepen? Of gewoon samen genieten 
van een heerlijke tantradag?  Kom naar het Tantrische liefde festival op 16 mei. Ervaren tantra 
trainers delen hun geheimen van de liefde en je gaat met elkaar delen tijdens de workshops en de 
maaltijden.  
 
Het is een kleinschalig festival in vier zalen, met een maximum van ongeveer 120 deelnemers.  
 
Het festival gaat ook over ontmoeten, uitwisselen met anderen, gesprekken, samen eten. Daarom 
zowel een lunch als diner. Tijdens het diner is er ook de mogelijkheid om live muziek te luisteren in 
de zalen. 
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Tantrische liefde 
 
In onze samenleving is de visie op liefde en seksualiteit vrij beperkt. Een tantrische visie op liefde en 
seksualiteit biedt veel meer mogelijkheden. Op dit festival onderzoeken we hoe deze visie ook buiten 
de wereld van tantra en spiritualiteit in beeld gebracht wordt met een documentaire van Lize 
Korpershoek en een roman van Geert Kimpen.  
 
We doen dit met twee gezamenlijke workshops in zaal 10 om 11:00 uur en om 15:15 uur. 
 
Om 13:00 uur zijn er vier verdiepende workshops, wanneer je meer in de ervaring kunt gaan over de 
tantrische liefde. Verken de verschillende werelden van tantra. 
 
Om 18:30 uur zijn er opnieuw vier workshops, deze workshop na het diner zijn meer gericht op dans 
en biodanza. Verken de werelden van tantrische dans. 
 
En 20:30 uur sluiten we af met een eindritueel en dans. 
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Programma (1e concept versie 25 januari 2020): 
 
 
10:00 uur-10:45 uur: inschrijven workshops, zaal 1 (links van de ingang)  
 
Je kunt voor het festival uit 11 workshops kiezen in het volgende programma: 
 
11:00 uur-12:00 uur. Jan en Caroline, Wendy. Gezamenlijke workshop. 
Een tantra visie op seksualiteit. In zaal 10 met onder meer een gedeelte van de documentaire Mijn 
seks is stuk van Lize Korpershoek en de tantraworkshop van Wendy in deze documentaire. 
 
12:00 uur-13:00 uur: lunch 
 
13:00 uur-14.45 uur: workshop ronde met vier workshops 
Arnoud en Mieke, Aanraken en de 5 elementen, www.tantramassagetraining.nl  Zaal 1 
Wendy, Touched by touch, www.blissyourbody.nl Zaal 3 
Rakesh en Elfriede, Tantric dance, www.artofloving.nl  Zaal 6 
Jan en Caroline: Tantra en de kunst van het aanraken, www.tantratraining.nl  Zaal 10 
 
15:15 uur-17.00 uur: gezamenlijke workshop in zaal 10 
Gezamenlijke workshop van Geert Kimpen, Michelle Shanti, Jan en Caroline. Mede naar aanleiding 
van het boek van Geert: Het meisje dat aan de oever verscheen en het boek van Jan en 
Caroline: Tantra, het geheim van de liefde. Zaal 10.   
https://www.geertkimpen.com  www.tantratraining.nl  
 
17:00 uur-18.30 uur: diner. 
In zaal 3: live muziek. 
 
18:30 uur-20.15 uur: workshop ronde met vier workshops 
Monique, Biodanza ……, https://www.moniquesajet.nl Zaal 1 
Brenda, Sex(y) als ik dans, http://www.biodanza-rotterdam.nl Zaal 3 
Marlie en Arjan: Biodanza…………, www.biodanzametmarlie.nl  Zaal 6 
…………….  Zaal 10 
 
20.30-21.00 uur. Jan en Caroline: gezamenlijke afsluitend ritueel in grote zaal 10. 
Tantrisch ontmoeten en dansen. 
  

http://www.tantramassagetraining.nl/
http://www.artofloving.nl/
http://www.tantratraining.nl/
https://www.geertkimpen.com/
http://www.tantratraining.nl/
https://www.moniquesajet.nl/
http://www.biodanza-rotterdam.nl/
http://www.biodanzametmarlie.nl/
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11.00-12.00 Jan en Caroline, www.tantratraining.nl, Wendy www.blissyourbody.nl 
 
Zaal 10 Gezamenlijke workshop: Een tantra visie op seksualiteit. In zaal 10 met onder meer 

een gedeelte van de documentaire Mijn seks is stuk van Lize Korpershoek en de 
tantraworkshop van Wendy in deze documentaire. 

 
In onze samenleving is de visie op seksualiteit vrij beperkt. Een tantrische visie op seksualiteit biedt 
veel meer mogelijkheden. Op dit festival onderzoeken we hoe deze visie ook buiten de wereld van 
tantra en spiritualiteit in beeld gebracht wordt. 
Lize Korpershoek maakte de prachtige documentaire Mijn seks is stuk. Wat ons raakt in dit 
persoonlijke en kwetsbare verhaal, is dat ze een verhaal over seks in haar hoofd heeft dat ze niet kan 
leven in haar lijf. Dat verhaal gaat over neuken, een orgasme van de man en een klusje dat geklaard 
moet worden. Een verhaal dat haar woedend maakt. Ze heeft geen zin in seks meer, en ze gaat op 
onderzoek. Sexy lingerie maakt haar niet gelukkig. Als een seksuologe haar doorstuurt naar een 
tantra workshop van Wendy Doeleman, ontdekt ze een hele nieuwe manier van voelen. Dat wordt in 
de documentaire prachtig verbeeld, dit gedeelte van de documentaire gaan we zien in deze 
workshop. 
In de workshop zou Wendy vervolgens de oefening met jullie doen die in de documentaire ook 
gedaan wordt. We gaan met jullie in gesprek en doen nog enkele meditaties om te kunnen ervaren 
wat de tantrische visie op seksualiteit is. 
 
Jan en Caroline 

                              
 
Voor ons is Tantra is een manier van leven, in onze liefdes relatie en het dagelijks leven. Deze manier 
van leven hebben we uitgewerkt in onze trainingen met een doordacht en doorleefd programma, 
gebaseerd op een verscheidenheid van tantrische tradities, het boeddhisme, de wetenschap en een 
lange ervaring als trainers. Jan geeft al 25 jaar tantra workshops, de laatste 10 jaar samen met 
Caroline. Jan schreef een aantal boeken en vele artikelen over tantra. Samen schreven we het boek 
Tantra, het geheim van de liefde. Onze belangrijkste thema’s zijn genieten van het verlangen en 
leven in liefdevolle aandacht. Wij organiseren voor de 2e keer dit festival tantrische relaties. 
 

Wendy:  

‘Sinds 2010 geef ik tantraworkshops via Bliss Your Body. Ik combineer aspecten uit westerse neo-

tantra met meditaties uit klassieke tantra en maak daarnaast regelmatig gebruik van andere tools, 

zoals het Wheel of Consent. Mijn stijl is dynamisch, ervaringsgericht, veilig en down-to-earth. In de 

documentaire ‘Mijn seks is stuk’ zie je beelden van een workshop die Lize bij mij volgde. 

Tijdens het festival geef ik de workshop samen met mijn partner Remi van Steenderen, met wie ik nu 

http://www.tantratraining.nl/
http://www.blissyourbody.nl/
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13 jaar samen het tantrapad bewandel. Remi geeft de-armouringsessies, zie 

www.brightinnerbody.nl. 

 

Je kunt me mailen als je vragen hebt: wendy@blissyourbody.nl  

 

Wendy  

 

www.blissyourbody.nl 

 
  

http://www.brightinnerbody.nl/
mailto:wendy@blissyourbody.nl
http://www.blissyourbody.nl/
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13.00-14.45 Arnoud en Mieke, www.tantramassagetraining.nl 
 
Zaal 1  Aanraken en de 5 elementen 

 
Alleen stellen. 
Je kunt kiezen voor naaktheid in deze workshop 
  
Tantra is voor ons HET pad naar meer zelfkennis en persoonlijke ontwikkeling. Vanuit onze eigen 
ervaring weten we hoe moeilijk het leven soms kan zijn. Hoe in deze huidige tijd je eigen, unieke weg 
te vinden in je werk, je relaties en het op een zinvolle manier invullen van je vrije tijd. Steeds vaker 
brengen we onze tijd door achter een scherm en vinden we het moeilijk tijd en ruimte te vinden om 
ons werkelijk met een ander te verbinden en intimiteit te ervaren in contact 
  
In deze workshop werken we met de 5 natuurelementen: Aarde, Water, Vuur, Lucht en Ether. 
Ontdek aan welk element jouw lichaam behoeft heeft om optimaal te kunnen genieten en de energie 
te laten stromen. 
Een krachtig middel om meer in balans te komen en je energie te laten stromen is bewuste 
liefdevolle aanraking. Door gebruik te maken van de 5 verschillende aanraakvormen stimuleer je het 
lichaam van je massagepartner nog beter om zijn of haar energie te laten stromen en te laten 
genieten van zijn/haar sensualiteit. Arnoud en Mieke geven een korte demonstratie van de 
verschillende aanraaktechnieken per element. Ook zullen ze met jullie een afstemmingsmeditatie 
doen waarna jullie in tweetallen elkaar om de beurt een sessie van +/- 25 minuten zullen geven. 
 
Arnoud Colenbrander 
Voor mij is een belangrijk uitgangspunt van Tantra de liefdevolle acceptatie van al wat is. Je hoeft 
niet te veranderen, je bent al helemaal goed zoals je bent. Puur waarnemen zonder te oordelen 
brengt je al zoveel. Meditatie en massage ondersteunen je daarbij. Om mijn passie te delen en mijn 
kennis door te geven geef ik naast individuele sessies (Tantramassage, De-armouring en 
coaching) ook diverse Tantra en Tantramassage workshops en bied ik met Mieke Vos de Body of Bliss 
Tantramassage Training aan bij TantramassageTraining.nl. Tot 1 september 2018 was ik drie jaar 
docent van de Helios Tantramassage Opleiding en gaf ik bij Helios ook diverse Tantra(massage) dag- 
en avondworkshops en Tantra weekenden. 
Mieke Vos 
Sinds ik begin 2014 begonnen ben het Tantrapad te lopen, heb ik een enorme ontwikkeling 
doorgemaakt op lichamelijk, geestelijk en spiritueel gebied en dat gun ik iedereen! Ervaringen 
verdiepen zich steeds meer. Ik ben in grote verwondering wat Tantra teweeg heeft gebracht in mijn 
leven. Ook door de vele sessies die ik inmiddels gegeven heb ben ik zwaar onder de indruk wat dit 
voor de mensen kan betekenen. Ik ben dankbaar dat ik dit mag uitdragen! 
Bij Helios in Heerde heb ik veel Tantra (massage-)avonden en weekenden mee mogen maken en heb 
ik ook ervaring opgedaan door veel te assisteren. Nadat ik bij Helios de Tantra Massage Opleiding 
heb afgerond en ben ik twee jaar assistent geweest bij de opleiding en vanaf 2017 was ik daar ook 
docent TaoTantramassage. Mijn droom is daarmee uitgekomen want samen met Arnoud 
Colenbrander voer ik niet alleen een centrum (Hart van MirA) voor Tantra in Enschede maar 
verzorgen wij ook onder de naam Tantramassagetraining.nl meerdaagse Tantra(massage) workshops 
op diverse locaties. 
 
  

http://www.tantramassagetraining.nl/
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TantramassageTraining.nl 
Tel. 06-13839306 
De Klomp 120-102 
7511 DJ Enschede 
www.tantramassagetraining.nl 
info@tantramassagetraining.nl 
 

 
 
  

file://///DS216/home/documents/www.tantramassagetraining.nl
mailto:info@tantramassagetraining.nl
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13.00 – 14.45 Wendy Doeleman en Remi van Steenderen, www.blissyourbody.nl  
 
Zaal 3  Touched by Touch 

 

Voor singles en stellen (als ze ook oefeningen met anderen willen doen). 

Er is geen naaktheid in deze workshop. 

Tantra is voor ons een (individueel) proces van ontwaken en bevrijding waarbij je steeds krachtiger 

(weer) vanuit je ware zelf gaat leven.  

Alles wat er gebeurt in het (intieme) contact met een ander kun je heel mooi in dit proces gebruiken.  

 

In deze workshop speel je via diverse contactoefeningen en meditaties met zowel je wensen en 

verlangens als ook je grenzen in het fysieke contact met een ander. Je ontmoet hierbij allerlei 

verschillende mensen (m/v). Je zult ontdekken dat je juist in de subtiliteit van aanraking heel veel 

(nieuws) over jezelf kunt ontdekken. 

   

Wendy:  

‘Sinds 2010 geef ik tantraworkshops via Bliss Your Body. Ik combineer aspecten uit westerse neo-

tantra met meditaties uit klassieke tantra en maak daarnaast regelmatig gebruik van andere tools, 

zoals het Wheel of Consent. Mijn stijl is dynamisch, ervaringsgericht, veilig en down-to-earth. In de 

documentaire ‘Mijn seks is stuk’ zie je beelden van een workshop die Lize bij mij volgde. 

Tijdens het festival geef ik de workshop samen met mijn partner Remi van Steenderen, met wie ik nu 

13 jaar samen het tantrapad bewandel. Remi geeft de-armouringsessies, zie 

www.brightinnerbody.nl. 

 

Je kunt me mailen als je vragen hebt: wendy@blissyourbody.nl  

 

Wendy  

 

www.blissyourbody.nl 

 
   

http://www.blissyourbody.nl/
http://www.brightinnerbody.nl/
mailto:wendy@blissyourbody.nl
http://www.blissyourbody.nl/
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13.30-14.45 Rakesh en Elfriede, www.artofloving.nl  
 
Zaal 6  Tantric dance 

 
Tantric Dance 
 
Een spel tussen het mannelijke en het vrouwelijke, waarbij je word uitgenodigd bij jezelf te 
onderzoeken hoe jij je verhoudt tot deze twee polen. Degene die de dans leidt (mannelijk) bepaalt 
wat er gebeurd, en degene die ontvangt heeft een blinddoek om. 
Een reis waarbij je veel over jezelf te weten kan komen, en vooral ervaren! 
Welkom om jezelf te ontmoeten, in de ander.  
 
 
Rakesh&Elfriede 
 
Rakesh is de oprichter van Art of Loving en al meer dan 10 jaar op het tantrische pad. Opgegroeid in 
een osho commune, zit tantra in zijn hele wezen. Recht door zee, down to earth en no nonsense, zijn 
kwaliteiten die deze man te bieden hebben. 
Samen met zijn partner Elfriede vormt hij een magische mix van het mannelijke en vrouwelijke. 
Elfriede is vele jaren bezig met het begeleiden van workshops, waar sensualiteit en lichaamswerk de 
boventoon voeren. Met haar krachtige aanwezigheid en liefdevolle energie, zet ze zich in om mensen 
uit te nodigen in hun volle Potentie te gaan staan.  
 
 

 
  

http://www.artofloving.nl/
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13.00-14.45 Jan en Caroline, www.tantratraining.nl  
 
Zaal 10  Tantra: het geheim van de liefde 

 
Voor iedereen. Er is geen naaktheid in deze workshop.  
In literatuur, films en ook in veel relaties is de liefde een romantisch drama met hoge pieken en diepe 
dalen. Regelmatig komen stellen bij ons in therapie of workshops met een verhaal over veel ruzie en 
weinig seks. Soms is het verhaal na een paar weken al totaal anders: ze hebben de liefde en de passie 
weer teruggevonden. 
Maar wel een andere liefde en passie dan waar ze naar op zoek waren. We zien dat veel mensen een 
romantische overtuiging over de liefde hebben die onhaalbaar is en vooral strijd oproept. In het 
tantrisch boeddhisme hebben we een andere vorm van liefde gevonden, die verbindend én 
opwindend is. Een liefde die lang geheim gehouden is, maar nu steeds meer bekend wordt in het 
westen. 
Heb je genoeg van de verwijten, de strijd en de eenzaamheid? Eeuwenoude spirituele wijsheid en de 
nieuwste ontdekkingen van de neurowetenschappen laten zien dat er een vorm van liefde zonder 
strijd en pijn is. De essentie is om je die liefde eenvoudigweg weer te herinneren. Dit kun je oefenen. 
Als je religies stript van alle ingewikkelde dogma’s en rituelen, blijven een aantal eenvoudige 
oefeningen over die jij nu ook kunt leren. 
Heb je daar geen tijd of geduld voor? Geen probleem, de oefeningen zitten in je dagelijkse 
bezigheden en je wint er tijd mee. Geen zin in saaie meditaties? Geen probleem, deze workshop 
geeft praktische ‘meditaties’ terwijl je geniet van eten, seks of al die andere zaken die jouw leven 
zoveel plezier geven.  
Dit alles is gebaseerd op diepgaand onderzoek en ervaring. In deze workshop vertellen wij en laten 
we zien hoe wij onszelf getraind hebben in de tantrische liefde. We voerden hierover fascinerende 
gesprekken met hedendaagse spirituele meesters en wetenschappers. Dat vertalen we in een 
ervaringsgerichte workshop. 
 
Jan en Caroline 

                              
 
Voor ons is Tantra is een manier van leven, in onze liefdes relatie en het dagelijks leven. Deze manier 
van leven hebben we uitgewerkt in onze trainingen met een doordacht en doorleefd programma, 
gebaseerd op een verscheidenheid van tantrische tradities, het boeddhisme, de wetenschap en een 
lange ervaring als trainers. Jan geeft al 25 jaar tantra workshops, de laatste 10 jaar samen met 
Caroline. Jan schreef een aantal boeken en vele artikelen over tantra. Samen schreven we het boek 
Tantra, het geheim van de liefde. Onze belangrijkste thema’s zijn genieten van het verlangen en 
leven in liefdevolle aandacht. Wij organiseren voor de 2e keer dit festival tantrische relaties. 

http://www.tantratraining.nl/
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15.15-17.00 Jan en Caroline, www.tantratraining.nl Geert en Michelle, www.geertkimpen.com   
 
Zaal 10  Een experimentele workshop over liefde en seksualiteit 

 
Voor iedereen. Er is geen naaktheid in deze workshop. 
 
Vier mensen die schrijven over de liefde en seksualiteit, die die liefde en seksualiteit leven en die in 

deze workshop op gezamenlijk onderzoek gaan.  

Op onderzoek naar het verlangen: Kama in Geert’s boek Het meisje dat aan de oever verscheen, het 

tantrische verlangen in het boek van Jan en Caroline Tantra, het geheim van de liefde, Michelle over 

het verlangen in de relaties in haar boeken. 

Het liefdes verhaal in onze boeken is het verhaal van ons leven en dit verhaal gaan we in deze 

experimentele workshop op een kwetsbare en open manier onderzoeken, samen met de 

deelnemers.  

……………………. 

Geert en Michelle 

………………………….. 

 
 
Jan en Caroline 
 

                                  
 
Voor ons is Tantra is een manier van leven, in onze liefdes relatie en het dagelijks leven. Deze manier 
van leven hebben we uitgewerkt in onze trainingen met een doordacht en doorleefd programma, 
gebaseerd op een verscheidenheid van tantrische tradities, het boeddhisme, de wetenschap en een 
lange ervaring als trainers.  
Jan geeft al 25 jaar tantra workshops, de laatste 10 jaar samen met Caroline. Jan schreef een aantal 
boeken en vele artikelen over tantra. Samen schreven we het boek Tantra, het geheim van de liefde. 
Onze belangrijkste thema’s zijn genieten van het verlangen en leven in liefdevolle aandacht. 
Wij organiseren voor de 2e keer dit festival tantrische relaties. 
  

http://www.tantratraining.nl/
http://www.geertkimpen.com/
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18.30-20.15 Monique Sajet, apkvoorlijfenbedrijf.nl 
 
Zaal 1  Biodanza 

 

 
 

Liefs van Monique Sajet | apkvoorlijfenbedrijf.nl 

welkom@moniquesajet.nl | 0631908910 

 

 

 
  

http://apkvoorlijfenbedrijf.nl/
http://apkvoorlijfenbedrijf.nl/
mailto:welkom@moniquesajet.nl
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18.30-19.45 Brenda en Alexander, www.biodanzametbrenda.nl 
 
Zaal 3  Sex(y) als ik dans 

 
Voor iedereen. Je kunt kiezen voor (deels) naaktheid in deze workshop 

In biodanza wordt seksualiteit gezien als een goddelijke manifestatie van de levenskracht. Biodanza 

nodigt je uit te genieten en gevoelig te zijn voor de sensualiteit die in en door jou stroomt. In de 

intieme uitwisseling met de ander, kun je een diepe verbinding en eenheid ervaren. 

 Wat zorgt ervoor dat jij zin hebt? En, hoe beweeg jij als de muziek je prikkelt om het genot toe te 

laten? In deze biodanza workshop nodigen we je uit om je aantrekkingskracht aan te wakkeren en in 

jouw dans gul te delen. Door de dansen die we doen maak je contact met je eigen levendigheid en 

het plezier van je sexy voelen. Die beleving kan zowel heel subtiel en teder zijn, als wild en rauw. 

Wanneer we deze levenskracht in contact brengen, kan er een intense uitwisseling zijn waarin onze 

lichaamstaal samenstroomt en pulseert. In een gevoelige afstemming, kunnen we elkaar beter 

verstaan en een verdieping van de tantrische verbinding beleven. Door sensuele strelingen geven we 

liefde door en voeden we onze genegenheid voor elkaar. Het is een ultieme expressie van de 

intelligentie van ons hart. De dans brengt ons samen in eenheid, waarin we ons kunnen overgeven 

aan een tijdloze zaligheid. Deze biodanza workshop "Sex(y) als ik dans" geeft je de mogelijkheid om 

de lust voor het leven met elkaar te vieren. 

 

Brenda van Broekhoven 

Het leven is nu, en dat nodigt je uit om voluit te leven vanuit jouw innerlijke waarheid. Dat vraagt 

moed, én het brengt geluk. In de velen jaren dat ik zelf dans, ben ik steeds dichterbij mijzelf 

gekomen, steeds vrijer en in meer overgave. Jouw leven is als een kosmische dans waarin jij één van 

de dansers bent. En bij Biodanza kun je telkens weer beleven en oefenen hoe jij jouw leven wilt 

vormgeven. In mijn werk als Biodanza facilitator voel ik me rijk om zo intens en liefdevol met anderen 

samen tot meer bewustzijn te komen. En te genieten! 

 

Alexander Lagaaij 

Genezing van mensen en planeet is een grote drijfveer voor mij. Ik geloof dat gezondheid het best 

ontwikkeld kan worden met muziek, beweging en ontmoetingen. Ik ben geïnspireerd geraakt om de 

liefde en het werk van de creator van Biodanza toegankelijk te maken door vertalingen van zijn 

boeken en poëzie. Biodanza leert ons opnieuw de taal van ons lichaam te verstaan, waardoor we in 

onze natuurlijke manier van zijn kunnen komen. 

 

       

http://www.biodanzametbrenda.nl/
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18.30-19.45 Marlie Wetemans, www.biodanzametmarlie.nl  en Arjan Leushuis, 
www.biodanzazutphen.nl  

 
Zaal 6  Biodanza  

 
Er is geen naaktheid in deze workshop (nooit in biodanza). 
 
…………………….. 
 
Marlie Wetemans en Arjan Leushuis, zijn gecertificeerde Biodanza docenten. Marlie geeft wekelijkse 
biodanza avonden in Almere, Weesp en Bussum en organiseert mysterie van liefde biodanza 
dansdagen. Arjan geeft biodanza in Zutphen en samen organiseren zij de mannen-vrouwen 
biodanzadagen. Op de website www.biodanzametmarlie.nl/events vind je alle informatie.  
 

                 
  

http://www.biodanzametmarlie.nl/
http://www.biodanzazutphen.nl/
http://www.biodanzametmarlie.nl/events
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18.30-19.45 .……………………………………. 
 
Zaal 10 ……………………………………… 

 
 
………………………………………………  
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20.00-20.45 Jan en Caroline, www.tantratraining.nl  
 
Zaal 10  Afsluitend ritueel: tantrisch ontmoeten en dansen 

 
 
Afsluitend ritueel: tantrisch ontmoeten en dansen 
 
Voor iedereen. Er is geen naaktheid in deze workshop. 

 
Een gezamenlijke ritueel met alle deelnemers.  
 
………………………………… 
 
 
 
 
 
Jan en Caroline 

                              
 
Voor ons is Tantra is een manier van leven, in onze liefdes relatie en het dagelijks leven. Deze manier 
van leven hebben we uitgewerkt in onze trainingen met een doordacht en doorleefd programma, 
gebaseerd op een verscheidenheid van tantrische tradities, het boeddhisme, de wetenschap en een 
lange ervaring als trainers. Jan geeft al 25 jaar tantra workshops, de laatste 10 jaar samen met 
Caroline. Jan schreef een aantal boeken en vele artikelen over tantra. Samen schreven we het boek 
Tantra, het geheim van de liefde. Onze belangrijkste thema’s zijn genieten van het verlangen en 
leven in liefdevolle aandacht. Wij organiseren voor de 2e keer dit festival tantrische relaties. 
  

http://www.tantratraining.nl/
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Cees Sax: 'Heartful Guitars' 

 
Live muziek tijdens het diner in zaal 3, 17:00 – 18:30. 

 

“HEARTFUL GUITARS” 
Cees Sax: gitaren 

Het programma “HEARTFUL GUITARS” is de huidige weerslag van mijn muzikale levensreis. Het is de 

klinkende optelsom van mijn vermogens en onvermogens. 

Ik ben opgeleid als klassiek gitarist. Voor, tijdens en na mijn studie speel(-de) en 

onderzocht/onderzoek ik daarnaast alles wat mij aantrekt. Flamenco is een vaste  inspitatiebron. 

Improvisatie speelt een grote rol in mijn spel. 

 

 
Wat mij van nature trekt is muziek met een verhalende, vloeiende sfeer, eerder meditatief dan 

doelgericht. Ruimtelijkheid en ‘tijdloosheid’ ontstaat daarbij als vanzelf uit voorzichtig 

onderzoek/aftasten van de muzikale ruimte. Je zou het kunnen zien als het schetsen van 

soundscapes.  

Ik speel daarbij op verschillende soorten gitaren. Elk instrument heeft zijn eigen kleur en karakter. Ik 

improviseer vaak melodielijnen, ondersteund door, deels live opgenomen, harmonische patronen. 

Op het festival tantrische relaties nodig ik je graag uit “HEARTFUL GUITARS” te komen beluisteren als 

je behoefte hebt aan rustige, meditatieve gitaarklanken.  

Heb je daarentegen behoefte om je ervaringen tijdens de workshops te bespreken met anderen, dan 

kun je daarvoor terecht op alle andere ‘pauze-plekken’. Zodat de muziekruimte een stille ruimte lijft.  

 


