YOGA- EN ZANGREIS NAAR CORFU
8 MEI - 15 MEI EN 2 OKTOBER - 9 OKTOBER 2020

Op ’t eiland Corfu maakt u ’s-morgens kennis met yoga. ’s-Middags wordt er tijd besteed aan zingen, de beleving en verbetering ervan.

De locatie kent vanwege de ligging veel privacy. Het beschikt over een eigen
zwembad. De woon- en/of slaapkamers bieden uitzicht op zee.

Zingen
Zangcoach Merel Moelker heeft na het succesvol beëindigen van haar 4 jarige zangopleiding aan het conservatorium in Rotterdam, vervolgens in Valencia haar mastercertificaat behaald. Voor Vocaal Regionaal
leidt zij thans wekelijks 2 koren. Een popkoor en een pop- en musicalkoor.
De methode die we hanteren is zeer gebruiksvriendelijk. Er wordt niet gewerkt met
notenschrift en een stemkeuze maak jezelf.
Naast dat jezelf kiest voor een song waarvoor je persoonlijk aandacht krijgt proberen
we ook als groep gezamenlijk ons een song
eigen te maken.
Vocaal Regionaal is in 2013 opgericht.
Veel mensen hebben de weg gevonden naar
zingen als nieuwe hobby waarbij je ervaart
dat je door samen te zingen energie krijgt en
je er blij van wordt.
Velen hebben hierdoor nieuwe contacten
kunnen leggen en nieuwe vriendschappen
gesloten.

Merel Moelker:
“ Ik heb enorm veel zin in deze zang en yoga week.
Bij beide bezigheden is het belangrijk
om te ontspannen, en waar kan dat
beter dan in Griekenland? :-)
Naast de zanglessen die ik geef en de
koren die ik coach, schrijf ik mijn eigen muziek. Hiermee treed ik op onder de naam Merel Sophie.
Wanneer je optreed is het belangrijk
om te weten wat je zingt, welke
boodschap je wilt overbrengen, en
hoe je dat het beste aan kan pakken.
Ik kijk er naar uit om jullie daar bij te
mogen helpen, en jullie te leren kennen!
We zullen ons concentreren op o.a.
houding, ademsteun, techniek, maar
ook op het ‘eigen maken’ van een lied
dat je uitkiest voor deze week.”

YOGA
Thina Chat, The Famous Yoga Teacher that inspire thousands to do Yoga Online!
July 11, 2019 Bia Ali
Thina Chat is a certified E-500RYT yoga teacher and a YACEP (Continuing Education Provider) registered with Yoga Alliance as well as an Ayurvedic and Classic massage therapist, voice and movement artist and performer in various bands and projects.
She developed her love and curiosity about spirituality since the age of 12 and serious spinal injury
ache brought her to the path of yoga through the asana practice. At the age of 14 she started practicing and healing. Her immense love for singing and performing, her to study classical singing and
musical theater performance has inspired her to leave Greece and move to the Netherlands in 2011
to continue working professionally with music. Within her 7 years of stay there she followed a two
year Sivananda yoga teacher training with Yoga Vidya in the Netherlands/Germany and started teaching intensively since 2013. After coming across Bela Ma Burgos Lipat KPJAYI authorized Ashtanga teacher and practiced with her she got truly inspired and started practicing Ashtanga Vinyasa
Yoga and absolutely fell in love with this tradition. In 2016 She decided to dedicate a year and a
half on a karma yoga journey, cycling across Europe raising funds for ”The Smile of the Child” organisation. Her cycling journey brought her back to Greece where she has been residing since
2017. She is the founder, owner of ”Yoga Fusion” school based in Ioannina, where she currently
teaches while travelling around for Seminars, Workshops and Teacher Trainings.

Professional development in: Sivananda, Ashtanga,Yin, Vinyasa and Aerial Yoga, Yoga dance, Yoga anatomy, Alexander-technique, Voice and movement Integration. A blend on
her research and study upon Yoga/Vedanta/Tantra Philosophies, bodywork, movement and yoga anatomy, with a blend
of diﬀerent hatha yoga traditions are the inspiration behind
her upcoming ”Shiva-Shakti Vinyasa Flow” 200hours and
300hours teacher trainings.

Locatie
De plek waar we deze week organiseren is gelegen aan de westkant (Ionische zee) van het eiland
Corfu. Circa 14 km van de hoofdstad. De accommodaties zijn alleen gereserveerd voor de deelnemers aan deze reis. We hebben gekozen om deze reis in het voor- naseizoen aan te bieden omdat
het dan in de omgeving rustiger is . Bovendien zijn de vliegtickets dan een stuk voordeliger. Gedurende de week kunt u ’s ochtends aan yoga sessies deelnemen en aan het eind van de middag
wordt er tijd besteed aan zingen. In de tijd tussen de sessies kunt u het strand bezoeken, wandelen
in de bergen of een dorpje verkennen. Een paar baantjes trekken in het zwembad behoort ook tot de
mogelijkheden. Op de dag van vertrek is er eventueel nog gelegenheid om de gelijknamige hoofdstad Corfu te bezoeken.

De prijs bedraagt € 590,- p.p. op basis half pension en 2 personen per kamer. Er zijn 9 kamers. Vervoer vanaf het vliegveld Corfu naar de locatie is inbegrepen.
De prijs is echter exclusief de reis naar en van Corfu.
De vlucht dien je dus nog zelf te boeken. Wij kunnen Transavia aanbevelen.
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