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MANTRAZINGEN.NL 

Programma voorjaar & zomer 2021 
Voor meer informatie over de verschillende programma’s kijk op www.mantrazingen.nl. 

 

 

➢ OPLEIDING INDIAAS HARMONIUM & MANTRAZANG 

Begeleid jezelf op het Indiaas harmonium bij met zingen van je mantra’s. Een opleiding in twee delen van 

ieder 8 lessen. Vanwege de lockdown is de cursus in het voorjaar teruggebracht tot 5 bijeenkomsten. 

Lees verder 

 

 

➢ CURSUS VEDA CHANTEN 

In de (beginners)cursus Veda chanten leer je enkele vedische mantra’s zingen. Dit zijn mantra’s uit de 

vedische teksten (de vier veda’s en de upanishads) die zijn opgetekend door de rishis (wijzen, filosofen) 

en de geestelijke wereld beschrijven. Lees verder 

 

http://www.mantrazingen.nl/
https://www.mantrazingen.nl/opleiding-mantrazang-indiaas-harmonium-2/
https://www.mantrazingen.nl/opleidingen-en-workshops/vedisch/
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➢ ZOMERCURSUS INDIAAS HARMONIUM & MANTRAZANG 

Begeleid jezelf op het Indiaas harmonium bij met zingen van je mantra’s. Intensieve zomercursus van 5 

dagen. Lees verder 

 

 

➢ ZOMERCURSUS DE KRACHT VAN MANTRA 

Ontdek, bestudeer en ervaar de kracht van mantra’s uit verschillende yogische tradities: vedisch, 

tantrisch, bhakta en nada. Een zesdaagse cursus. Dompel je onder.  

 

 

➢ INSPIRATIEWEEKEND KRACHT VAN MANTRA 

Ontspannen, leerzaam en inspirerend programma vol mantra, meditatie en Indiase filosofie. 

 

 

➢ KENNISMAKINGSWORKSHOPS INDIAAS HARMONIUM 

 

https://www.mantrazingen.nl/opleiding-mantrazang-indiaas-harmonium-2/
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Programma najaar ‘21 – voorjaar ‘22 
Voor meer informatie over de verschillende programma’s kijk op www.mantrazingen.nl. 

 

 

➢ OPLEIDING INDIAAS HARMONIUM & MANTRAZANG 

Begeleid jezelf op het Indiaas harmonium bij met zingen van je mantra’s. Een opleiding in twee delen van 

ieder 8 lessen. Lees verder 

 

 

 

➢ KENNISMAKINGSWORKSHOPS INDIAAS HARMONIUM 

 

 

http://www.mantrazingen.nl/
https://www.mantrazingen.nl/opleiding-mantrazang-indiaas-harmonium-2/
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➢ DE KRACHT VAN MANTRA NAJAARSCURSUS ‘21 

Ontdek, bestudeer en ervaar de kracht van mantra’s uit verschillende yogische tradities: vedisch, 

tantrisch, bhakta en nada. Een zesdaagse cursus. Dompel je onder.  

 

➢ DE KRACHT VAN MANTRA JAARPROGRAMMA ’21-‘22 

Het jaarprogramma Kracht van Mantra is een spiritueel ontwikkelingsjaar gebaseerd op de werking van 

mantra’s. Het programma bestaat uit een combinatie van online meetings, één-op-één coaching, 

zelfstudie en reflectie en een zestal themadagen in Oosterbeek 

 

➢ CURSUS VEDA CHANTEN 

In de (beginners)cursus Veda chanten leer je enkele vedische mantra’s zingen. Dit zijn mantra’s uit de 

vedische teksten (de vier veda’s en de upanishads) die zijn opgetekend door de rishis (wijzen, filosofen) 

en de geestelijke wereld beschrijven. Lees verder 

 

➢ MASTERCLASS INDIAAS HARMONIUM & MANTRAZINGEN 

Voor wie de opleidingen Deel I en Deel II heeft gedaan en nog niet is uitgeleerd… 

  

https://www.mantrazingen.nl/opleidingen-en-workshops/vedisch/
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Programma voorjaar ‘22 

 

➢ OPLEIDING INDIAAS HARMONIUM & MANTRAZANG ‘22 

Begeleid jezelf op het Indiaas harmonium bij met zingen van je mantra’s. Een opleiding in twee delen van 

ieder 8 lessen. Lees verder 

 

 

➢ DE KRACHT VAN MANTRA VOORJAARSCURSUS ‘22 

Ontdek, bestudeer en ervaar de kracht van mantra’s uit verschillende yogische tradities: vedisch, 

tantrisch, bhakta en nada. Een zesdaagse cursus. Dompel je onder.  

 

 

 

 

https://www.mantrazingen.nl/opleiding-mantrazang-indiaas-harmonium-2/

