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Gaia Sommerfestival 2016 

Fredag-Søndag 26.-28.august 

 
PROGRAM: 

FREDAG 26.august   Dagens tema:   Naturlig spiritualitet 

 Kl 08:00  Early bird  Morgenkaffe, te og frukt. Ferske økologiske, grønne juicer 

 Kl 08.15– 09:15 Yoga   med Marianne Helgesen 

 Kl 09:00 – 09:45 Frokostbuffet i spisesalen 

 Kl 11:00 -13:00 Åpningsseremoni med Inkari og Will  (ute/på øya)  

Et spennende møte med sjamanen Inkari fra Peru og norsk sjamanisme ved 

Will fra Harstad! Nord møter sør – Ørnen og Kondoren 

 Kl 13:00-14:00 Foredrag: Sjamanistisk naturforståelse med Will Rubach  

 Kl 14:00  Lunsj 

 Kl 15:00-16:00 Foredrag: Hellig geometri og kornsirkler – Jon Asle Rivelsrud 

 Kl 16:00-16:15 Pause 

 Kl 16:15-17:15 Foredrag: Foredrag: Crystal Water – Et vanneventyr! Jon Asle Rivelsrud 

 Kl 17:15- 17:30 Pause   

Kl 17:15 – 18:45 * Workshops – egen påmelding og betaling  

 Workshop med Inkari  Inka Wisdon Ceremony  

 Workshop med Kim  KI Phoenix Energi 

 

 Kl 19:00  Middag – Vegetarisk 

 Kl 20:30  Musikals samling rundt bålet ute med Inkari, Will & Kim  
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LØRDAG 27.august Dagens tema:   Naturlig livskvalitet 

 Kl 08:00  Early bird – morgenkaffe, te og frukt. Salg av fersk økologiske, grønne juicer 

 Kl 08.15– 09:15 Sheng Zhen Gong MorgenQigong (2.etg) eller Mindfulness  (ute) 

 Kl 09:00 – 09:45 Frokost - Buffet i spisesalen    

 Kl 10:00 -11:00  Foredrag: Mikroboliger – Bedre livskvalitet på 35 kvm? Sonja Sveum Toen 

 Kl 11:00 – 11:15 Pause 

 Kl 11:15-12:45 Foredrag: Organisk arkitektur og harmoniske hus –  

Lansering av nye unike hustyper fra Gaia Homes – ved arkitekt Eskild Bakken 

 12:45 – 13:00  Pause 

 13:00 – 14:00  Foredrag: En visjon og et gründereventyr naturlige kroppsprodukter! 

Torhild Næss fra RÅ i Bergen – og med en film fra Alvdal…                  

 Kl 14:00  Lunsj 

 Kl 15:00 – 16:00 Foredrag /ut på tur: Nyttevekster i naturen rundt oss  

Med Bjørn Langleite 

 Kl 16:00 - 16:15 Pause 

 Kl 16:15 - 17:15 Foredrag: Takk for maten? Og bør jeg velge økologisk? Forfatter Eva Fjeldstad 

 Kl 17:15- 17:30 Pause   

Kl 17:15 – 18:45 Workshops   – egen påmelding og betaling       

INKARI: Inka despacho ceremony- collective offering ceremony to mother 

earth. 

Will & Kim: Tromme workshop  - Ta med egen tromme! 

 

 17:30 – 18:45  MindMotion!  Bli med på en ny treningsform med Silje Oldebråten.  

(45 min pilates, 20 min yoga, 10 min avspenning) 

 Kl 19:00  Festmiddag - Fisk og vegetar 

 Kl 20:30  Celebration of Life - Samling rundt bålet med trommer, sang og dans 

  

SØNDAG 28.august Dagens tema:  Naturlig livsstil 

 Kl 08:00  Early bird – morgenkaffe, te og frukt. Salg av ferske økologiske, grønne juicer. 

 Kl 0815 – 09:15 Sheng Zhen Gong Morgenqigong (2.etg) eller Morgenmeditasjon ute 

 Kl 09:00 – 09:45 Frokostbuffet i spisesalen 

10:00 -12:00 * Workshop – egen påmelding og betaling 

Inka wisdom workshop med Inkari  

 Kl 10:00 -11:00 Foredrag: Hva er høysensitivitet og hvordan kan det brukes som en ressurs?  

Rigmor Strømmen, Foreningen for høysensitive  

 Kl 11:00 – 12:00  Foredrag: Solliakollektivets suksess  ved Marianne Helgesen 

 Kl 12:00 – 13:00 Healing Konsert     med Will & Kim 

 Kl 13:00 -14:00 Foredrag: Gaiagrenda og Gaia Living – med Nina og John (Gaia) 

 Kl 14:00  Lunsj – Vegetar buffet  

 Kl 15:00- 16:00 Avslutningsseremoni  med Inkari og Will & Kim 



Med forbehold om endringer!                                            Sist oppdatert 23.08.2016 19:14  

 Kl 16:30  Bussen returnerer til Oslo 

Transport: Felles busstransport med Gaia-ekspressen torsdag 25.august. John plukker opp våre gjester på 

strekningen Notodden- Kongsberg-Drammen-Oslo- Gardermoen- Elverum-Alvdal.  Pris kr 100,- hver vei. 

Priser: 

 Festivalpass koster kr 1.970,-  og inkluderer alle måltider og alt på programmet, utenom workshops. 

 Overnatting koster kr 200  pr natt i tosengsrom/ kr 100 i telt 

 Dagpass koster  kr 300,-   uten måltider (mat kan kjøpes på festivalkjøkkenet) 

NB! Egen nabopris!  

Er du nabo og har lyst til å stikke innom? Vi blir enige om prisen… Og definisjonen på naboer her i Alvdal er 

visst ganske vid har vi lært… Kr 50 pr foredrag/aktivitet for deg som har lyst til å komme innom oss og høre 

på ett enkeltforedrag eller være med på en av aktivitetene, eller lyst til å prøve Qigong eller pilates?  

Dårlig råd, og lyst til å melde deg som frivillig  på festivalen ?  

Send en mail til nina@gaiasenter.no eller send meg en sms på 91902150 så skal vi finne en god ordning, 

basert på hva du kan og vil bidra med. 

 

 

Andre ting som skjer i løpet av helgen:  

Behandlinger: Massasje, healing, krystallseng, magnetterapi mm vil bli tilbudt. 

Gaiabutikken åpner denne helgen med mange spennende tilbud innen Grønn Helse. 

 Salgsutstilling av bildene til Jon Asle Rivelsrud og andre kunstnervenner av oss  

 

 

Påmelding: https://www.deltager.no/gaiasommerfestival 

For mer informasjon: www.gaiasenter.no eller https://www.facebook.com/Gaiahelse/ 

Mail: nina@gaiasenter.no 

Telefon:  91 90 21 50 

 

 

 

mailto:nina@gaiasenter.no
https://www.deltager.no/gaiasommerfestival
http://www.gaiasenter.no/
https://www.facebook.com/Gaiahelse/
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Workshops med Inkari     Egen påmelding og betaling.  

Fredag: Kl 17:15 – 18:45 Inka Wisdon Ceremony  

With a focus on bonding with nature & Mother Earth.  In this event Inkari will share the Inka 
indigenous, wisdom, traditions, and more, this is a subject Inkari masters and have dedicate his 

life for it. 

The wokshop includes : Eagle & Kondor union ceremony, Inka sound healing ceremony, and Inka 
visionary drum journey will be also perform to collective manifest the high energies in the Gaia 

fiestival. 

Lørdag: Kl 17:15 – 18:45 –Inka despacho ceremony- collective offering ceremony to mother 
earth. 

The wokshop includes: Eagle & Kondor union ceremony, Inka sound healing ceremony, and Inka 
visionary drum journey.  

Søndag: 10:00 -12:00  Inka wisdom workshop  

- Inka breathing and Inka energy exercises for balancing and managing different energies, 
situations and heavy energies in our reality. 

-Inka sound attunement- Balancing the energy system and receiving the new energies. 

Pr kr 500 pr deltaker pr workshop betales i resepåsjonen.   

Påmelding  via sms til Gaiasenter: 91902150 eller på Facebook. 



Med forbehold om endringer!                                            Sist oppdatert 23.08.2016 19:14  

" 

 

       

 

Workshops med Will & Kim:  Egen påmelding og betaling. 

Fredag  10:00 -12:00 Med Kim:   KI Phoenix Energi 

For mange som har opplevd Heidi Kim og sett henne holde demo med KI Phoenix Energi, vil 

beskrivelsen som høy og full på energi mange ganger være en passende beskrivelse.  

Ved å tappe rett inn i kvante energien, bruke kroppens egne frekvenser og samtidig kombinere 

dette med KI energi da er alt mulig og alt kan skje. Med bakgrunn fra blant annet Matrix 

Energetics, KI gong, kvante energi og integrering med Phoenixene, sjamanens vei. Vet hun at alt 

kan skje og vil skje når en tar i bruk KI Phoenix Energi System.  

Dette er noe alle kan bruke og alle kan lære og derfor elsker hun og dele energi på denne måten 

og som hun selv sier: "Jeg har våknet og vet hvem jeg er. Vet du hvem du er? 

 

Lørdag   17:15 – 18:45 Med Will & Kim Tromme workshop   

Ta med  tromme! 

Trommen har sjel, og når vi spiller på lag kan det komme en en utrolig energi og kraft ut, det er 

nødvendigvis ikke slik at jo hardere en slår på trommen jo bedre er det. 

Har du lyst til å lære å tune seg inn og lære eks. hjerte- og puls tromming. Hvordan du kan bruke 

trommen i healing og sammen med lyd? 

Pr kr 200 pr deltaker pr workshops, betales i resepsjonen   

Påmelding via sms til Gaiasenter: 91902150 eller på Facebook. 

 


