
Een dag waarin je jezelf gaat onderdompelen in Indiase sferen, klanken gaat ervaren die kunnen 
betoveren ... in een schitterend, groene,verstilde omgeving.

Nada Yoga maakt gebruik van technieken waarbij ademhaling, houding, aandacht, visualisatie- en 
ontspanningsoefeningen belangrijk zijn. Het accent ligt op beleving van klank en muziek, zoals het 
zingen van mantra's en het luisteren naar live improvisaties van Indiase klassieke raga's. De sitar, 
surbahar en tanpura zijn snaarinstrumenten met bijzondere expressiemogelijkheden waarmee je 
onmiddelijk een meditatieve sfeer kunt creeren. Het is gevoelsmuziek die de verbeelding prikkelt 
en je in contact kan brengen met diepere bewustzijnslagen. Muziek die je hart kan raken. 
 
Het programma wordt verzorgd door Jan van Beek. Hij is opgeleid door de Indiase sitarmaestro 
Pandit Ashok Pathak en is ondermeer gedurende een periode van 16 jaar als docent Indiase muziek 
verbonden geweest aan de stedelijke muziekschool Nieuwe Veste te Breda.

Nada Yoga dag, Landgoed Bleijendijk Vught

Locatie: De workshop vindt plaats in het sfeervolle 
Jagershuis op Landgoed Bleijendijk.
Het landgoed is een particulier natuur- en stiltegebied van 
circa 100 hectare, gelegen aan de meanderende Essche 
stroom in Vught. In het stiltegebied vinden retraites, 
meditaties en activiteiten plaats die gericht zijn op 
persoonlijke verinnerlijking en bewustzijnsontwikkeling.

Adres: St. Michielsgestelseweg 22, Vught (bij 's-Hertogen-
bosch).

Datum: zondag 22 april 2018.

Programma: 10:30 u. Ontvangst, 10:45u start de Nada 
Yoga Workshop. Afsluiting: 16:30 u. De dag is incl. vegetar-
ische lunch, thee, gebakje (vegan).

Kosten: 120 euro p.p.

Materialen: Yogamatten, meditatiekussens en dekens zijn 
aanwezig. Als je graag een eigen dekentje, kussen of 
warme sjaal mee wil nemen kan dat uiteraard ook.

Deelname: Er is plaats voor 10 deelnemers. Reserveer 
tijdig om zeker te zijn van een plaats.
Aanmelden kan via: janvanbeek@sitar-music.nl.

Wees welkom!

De volgende thema's komen aan bod:  
 Mediteren in stilte, oefeningen op het gebied van waarneming, ademhaling, visualisatie, 
 spanning versus ontspanning.
 Mantra-zingen begeleid door tanpura (bourdon snaarinstrument) 
 Uitleg over de symboliek van Mata Saraswati. Zij is een belangrijke Godin in het Hindoe 
 pantheon en belichaamt o.a. scheppingskracht door middel van woorden en muziek. 
 We bespreken de betekenis in het algemeen en die het voor jou persoonlijk kan hebben.              
 Luisteren naar live sitar muziek.

Muziek die je hart kan raken


