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•  Zin-dichter Erik jan Harmens doet aan poëzie. 

Gedicht onbegrijpelijk? Erik jan legt ‘m je uit (Zin-stand). 
•  Signeersessies met alle deelnemende auteurs (kijk op 

het info-bord bij de Zin-stand!).
•  acties en activiteiten
SneLdichten, ActieS en SiGneeRSeSSieS: 
(doorlopend), Zin-stand, Serre

kijken, kijken én kOPen:
stapels boeken in de boekenshop.
BOekveRkOOP: (doorlopend), Boekhandel

dRAnk & SMAkeLijke hAPPeRijen
Eten & drinken: (doorlopend), Eet- en ontvangstruimte

infORMAtie & ReGiStRAtie
Garderobe & info: (doorlopend),  

Zin StoomcurSuS LicHtEr 
LEvEn mEt oLaf HoEnSon. 
SESSiES om 15.45, 16.10, 16.35

YoGa mEt joHan 
noorLooS

GardEroBE En rEGiStratiE

Zin StoomcurSuS LicHtEr 
LEvEn mEt LiSEttE tHooft. 
SESSiES om 15.45, 16.10, 16.35

Zin StoomcurSuS  LicHtEr 
LEvEn mEt tim van dEr vLiEt. 
SESSiES om 15.45, 16.10, 16.35

PauL Smit En 
roBErt van dEn 

BroEk ovEr  
aLLES ovEr niEtS 

LEZEn En wan-
dELEn mEt ariE 

BoomSma in HEt 
vondELPark

PattY HarPEnau 
ovEr tHE wiZard

art journaL 
knutSELEn mEt 
Lou niEStadt

Guido wErnink 
En SaraH LEErS: 
Laat jE Human 

dESiGn  
BErEkEnEn

workSHoP  
LEkkEr LacHEn 

mEt maartEn voS

tiPS voor 
EEn 

LicHtEr 
LEvEn 

tijn touBEr 
vErLicHt jou

workSHoP jan 
GEurtZ ovEr 

vErSLaafd aan 
dEnkEn

mini- 
concErt 
rick dE 
LEEuw

tijdSurfEn mEt 
PauL LoomanS

doorLink 
oPEninG  
LicHtEr 
LEvEn

doorLoPEnd HaPjES En drankjES vErkrijGBaar

BoEkvErkooP

Zin maGaZinE: Erik jan HarmEnS doEt aan PoëZiE, LEukE actiES En SiGnEErSESSiES

vondelzaal

van Eeghenzaal

Parkzaal

Blauwe kamer

filosofenkamer

Grote zolder

Eet- en  
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Boekhandel

Pc Hooftzaal
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kaarten à € 15,- 
via www.roos.nl



LichteR Leven: 
ARie vS. PeteR
arie en Peter trappen de maand van de 
Spiritualiteit op geheel eigen wijze af en 
verklaren de Zin inn Lichter Leven voor 
geopend. met arie Boomsma over zijn 
nieuwe essay troost en lichter leven. En 
met Peter Heerschop die zo zijn twijfels 
heeft bij al die ‘zweverij’.
ARie BOOMSMA &  
PeteR heeRSchOP tRAPPen Af: 
15 uur (30 minuten), Pc Hooftzaal

tijn veRLicht jOu
Goeroe tijn touber verlicht je waar je 
bij staat! Ga mee op avontuur langs de 
acht mythische stappen naar verlichting. 
want diep van binnen zijn we al verlicht.
SPOedcuRSuS veRLichtinG 
dOOR tijn tOuBeR: 
15.45 uur (60 minuten), Pc Hooftzaal

Zin StOOMcuRSuS 
LichteR Leven
tijdschrift Zin presenteert de 
Zin Stoomcursus Lichter Leven in 
30 minuten. Echt, het kan! volg 
3 bootcamps van 10 minuten bij 
Lisette thooft, tim van der vliet en 
olaf Hoenson, en het is geregeld. 
vergeet je knipkaart niet!
Zin StOOMcuRSuS 
LichteR Leven: 
sessies (10 minuten) om 15.45 uur, 
16.10 uur en 16.35 uur. Parkzaal 

(Lisette thooft), van Eeghenzaal (tim van der vliet), 
filosofenkamer (olaf Hoenson)

jAn denkt Met je Mee
waar denk je nu aan? onderga een experiment en ontdek 
hoezeer we verslaafd zijn aan denken. Zijn al onze gedachten 
nog een beetje te stroomlijnen?
WORkShOP Met jAn GeuRtZ OveR 
veRSLAAfd AAn denken: 
17 uur (45 minuten), Pc Hooftzaal

AndeRS iS BeteR
Stap uit de mallemolen van het leven met Paul Smit en robert 
van den Broek. andere zienswijzen genoeg! denk advaita 
of non-dualiteit, gebaseerd op de indiase filosofie. met 
voorbeelden uit hun boek alles over niets.
cOLLeGe vAn PAuL SMit en ROBeRt vAn den BROek 
ALLeS OveR nietS: 17 uur (45 minuten), Parkzaal

ARie & ik
Samen met arie Boomsma door het vondelpark slenteren? maar 
natuurlijk! nadat arie je heeft voorgelezen uit zijn essay troost, 
trekt hij de stoute wandelschoenen aan voor een reflectieve 
wandeling met jou.
LeZen en WAndeLen Met ARie BOOMSMA: 
17 uur (45 minuten), Blauwe kamer

Wij WiZARdS
of je nu spiritueel bent of niet, wel of niet in wonderen gelooft: 
we zijn allemaal wizards. we hebben allemaal de creatieve 
kracht in ons om wonderen te verrichten. ontdek de wizard in 
jezelf met Patty Harpenau!
PAtty hARPenAu OveR the WiZARd: 
18 uur (45 minuten), Parkzaal

LeSS iS Luxe
maak van sleur het leukste dat er is! voor een ‘groots en 
meeslepend leven’ hoef je echt de deur niet uit: van het 
gekst denkbare kun je vrolijk een creatief art journal in elkaar 
knutselen. Probeer het live met Lou niestadt.
ARt jOuRnAL knutSeLen Met LOu nieStAdt: 
18 uur (45 minuten), van Eeghenzaal

Zin in yOGA?
Gewoon een friese jongen die zijn leven zin probeert te geven. 
johan noorloos, de yogaleraar van de Bn’ers, helpt yoga van haar 
stoffige en zweverige imago af. Eerst zien dan geloven? doe mee! 
Yogamatjes zijn aanwezig. trek comfortabele kleding aan. 

yOGA Met jOhAn nOORLOOS: 
18 uur (50 minuten), Grote Zolder

Rick ZinGt je tOe
vier het leven met rick de Leeuw!  
de schrijver, Zin-interviewer en 
zanger brengt je in een mum van tijd 
in hemelse sferen met liedjes van zijn 
nieuwste cd Beter als.

Mini-cOnceRt dOOR 
Rick de LeeuW: 
18.30 uur (30 minuten), 
Pc Hooftzaal

WORd tijdSuRfeR
Zenmonnik Paul Loomans stelt samen met jou een 
handleiding op in tijdsurfen. Hoe krijg je meer tijd om 
bewuster te genieten van de dingen die je doet?

tijdSuRfen Met PAuL LOOMAnS: 
19 uur (45 minuten), Pc Hooftzaal

Wie Ben ik?
ontdek waar het werkelijk om gaat in jouw leven. aan 
de hand van je geboortedatum en -tijd berekenen Guido 
wernink en Sarah Leers live je Human design: een 
handleiding voor het dagelijks leven. wie durft?

GuidO WeRnink en SARAh LeeRS OveR 
huMAn deSiGn: 19 uur (45 minuten), Parkzaal

LAchen Met
MAARten
fake it until you make it. voilà, 
het principe van de lachyoga 
van maarten vos. ons lichaam 
merkt niet of we echt of 
neplachen. maarten vos laat 
je gewoon lekker lachen 
zonder reden. omdat lachen 
goed is voor je geestelijke 
en lichamelijke gezondheid. 
Lachen ontspant en geeft je 
innerlijke kracht en blijheid.

WORkShOP LekkeR 
LAchen Met 
MAARten  vOS: 
19 uur (50 minuten), 
Grote Zolder


