
 

IYVN Workshop met Raya Uma Datta 

Vrijdag 12 mei – zondag 14 mei - Akoesticum Ede

Raya Uma Datta studeert al sinds zijn 
tiende aan het Ramamani Iyengar 
Memorial Yoga Institute in Pune, India. 
Op zijn twintigste begon hij op het 
instituut met lesgeven aan kinderen.  
In 1998 nam hij deel aan een asana 
demonstratie bij de viering van Guruji’s 
tachtigste verjaardag. Na die 
demonstratie nam Guruji Raya onder 
zijn hoede om direct met hem te 
oefenen en te studeren. Sinds 2002 is 

Raya een van de leraren die de General 
Classes op het R.I.M.Y.I. geeft en 
assisteert hij bij de therapeutische 
lessen. Hij vergezelde Guruji naar 
Rusland in 2009 en naar China in 2011. 
Raya was onderdeel van de groep die 
Geetaji assisteerde voor de conventie in 
Australië in 2009 en in Zuid-Afrika in 
2011. Hij heeft workshops en 
conventies gegeven in Israël, Canada, 
Spanje, Italië, Duitsland, Brazilië, Chili 

en Argentinië. Raya studeerde filosofie 
(BA - MA in filosofie) en heeft een 
passie voor fotografie. Hij was één van 
de fotografen die de fotokalender 
gemaakt heeft voor Guruji’s 93e 

verjaardag. In zijn vrije tijd maakt hij 
graag lange ritten op zijn motor.  
We zijn blij dat Raya de drie daagse 
conventie verzorgt, met een speciale 
leraren workshop op vrijdag!

  

Locatie 

Akoesticum, Nieuwe Kazernelaan 2,  

6711JC Ede. 5 minuten lopen vanaf Station Ede-

Wageningen. Gratis parkeren.  

Routebeschrijving/meer informatie: www.akoesticum.org  

 

Schema 

 

Vrijdag: 

09:00 ontvangst 

10:00 - 13.00 les 

13:00-15:00 pauze en lunch 

15:00-17:00 les 

18:00 Diner 

Zaterdag:  

09:00 ontvangst 

10:00 - 13.00 les 

13:00-16:00 lunch en Jaarvergadering IYVN 

16:00-18:00 les 

19:00 Diner 

Zondag:  

09:00 ontvangst 

10:00 - 13.00 les 

13:00-15:00 pauze en lunch 

15:00-17:00 les 

 

Workshop opties en kosten 

De workshop kan één, twee, of drie dagen worden gevolgd, 

maar alleen zoals hieronder weergegeven. De vrijdag is 

alleen voor leraren. 

 

Leden: 

 Vrijdag leraren workshop € 87  

 Zaterdag en zondag €144  

 Vrijdag leraren workshop en zaterdag € 144  

 Vrijdag leraren workshop, zaterdag en zondag € 211  

 

Niet leden 

 Vrijdag leraren workshop € 102  

 Zaterdag en zondag €174  

 Vrijdag leraren workshop en zaterdag € 174  

 Vrijdag leraren workshop, zaterdag en zondag € 256  

 

De workshop is inclusief koffie, thee, water en lunch op alle 

dagen. De lunch op zaterdag wordt aangeboden door de 

Iyengar Yoga Vereniging Nederland. Het diner op vrijdag en 

zaterdag is per dag € 15, inclusief één drankje. Het is mogelijk 

om te overnachten.  

 

Registratie en betaling 

Registratie voor de diverse onderdelen van de workshops, 

diners en overnachtingen kunnen uitsluitend worden geboekt 

in de webshop. Registratie en betaling moet gedaan zijn vóór 

17 april 2017. Plaatsing op volgorde van registratie en 

betaling, waarbij voorrang gegeven wordt aan deelnemers die 

voor 3 dagen boeken, daarna voor 2 dagen (zaterdag/zondag, 

vrijdag/zaterdag). Pas bij sluitingsdatum 17 april kan de 

deelname voor alleen vrijdag 12 mei bevestigd worden. 

 

Annulering 

Bij annulering voor 1 mei 2017 wordt 75% van de 

inschrijfkosten geretourneerd. Na 1 mei is teruggave van het 

inschrijfgeld niet mogelijk.  

 

Oefenmateriaal 
Neem zelf 1 mat, 3 dekens, 2 riemen en 2 blokken mee. 
 

Informatie 

Voor vragen en informatie, neem contact op met: Rutger 

Mackenbach, mailto:evenementen@iyengaryoga.nl 

+31 624524941 

 

Wil je lid worden van de Iyengar Yoga Vereniging Nederland? 

Kijk op onze website!  

http://www.akoesticum.org/
http://iyengaryoga.nl/iyvn-conventie-met-raya-uma-datta-12-14-mei-2017-nl-ede/
mailto:evenementen@iyengaryoga.nl
http://iyengaryoga.nl/vereniging/lidmaatschap/

