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The Now Age
Er borrelt iets. Ik ruik het in de lucht, voel het waaien door mijn haren, tintel-
en aan mijn vingertoppen: we staan aan de vooravond van een nieuwe 
tijdsgeest. Waarschijnlijk heb jij het ook al opgemerkt: intuïtie is terug van 
weggeweest. Van grote modehuizen die hun modellen behangen met 
kristallen de catwalk op sturen tot de behoefte om dichter bij de natuur 
te zijn, van tarotkaarten-gifjes op Instagram tot de maancyclus die ineens 
onderwerp van gesprek is bij het koffiezetapparaat... 

Er stroomt een vrouwelijke energie door de wereld, precies die energie 
die van oudsher verbonden wordt met leven vanuit een sterke innerlijke 
kracht, het creatieve, het gevoelige. Niet voor niets zijn er nu Women’s 
Marches en is er een #metoo-beweging. Can you feel a brand new day? 
Ik wel. En het geeft me energie. Veel van de symbolen en onderwerpen 
zijn, voor wie geïnteresseerd is in persoonlijke groei en meaningfulness, 
eigenlijk niets nieuws onder de zon. Kristallen, kaartspellen, mystieke onder-
werpen als heilige geometrie; we kennen ze nog uit de new age-tijd. Maar 
het verschil is: het stof wordt eraf geveegd. 

De nieuwe manier om met deze oude richtingaanwijzers aan een beteke-
nisvol leven te werken, is fris en geworteld in het nu. Het sluit niets buiten 
en wijst niets af - je hoeft niet met je rug naar de wereld toe te staan om je 
practice ermee te verdiepen. Juist niet. Het is inclusief, vindt nieuwe vormen, 
het is aardser. Wij noemen deze komende periode The Now Age. Ik ben 
heel trots te mogen delen dat dit hét thema is van het geheel vernieuwde 
Happinez Festival. Je leest er alles over in deze brochure. Ontmoet ik je 
daar?

EVELINE HELMINK, HOOFDREDACTEUR



Facts
Grootste festival over geluk en 
 persoonlijke groei wereldwijd

5e jubileum editie
•

10, 11 & 12 mei 2019
• 

TAETS Amsterdam
•

11.000 bezoekers
•

internationaal publiek
•

87% vrouw
•

50% tussen 30-49 jaar
•

5 stages / 7 area’s 
•

40+ lezingen en workshops 
•

gemiddeld beoordeeld met het cijfer 8
•

Ticketprijs vanaf € 49,- 



Over het festival
Sinds de eerste editie in 2012 is het Happinez Festival een groot succes. 
Elke twee jaar werd Fort Voordorp bij Utrecht voor de gelegenheid 
omgetoverd tot een sprookjesachtige locatie, waarbij mensen uit 
alle uithoeken van Nederland en België drie dagen lang hun geluk 
konden vinden. Met elke editie stegen de bezoekersaantallen, 
waardoor het Happinez Festival zich inmiddels heeft bewezen als 
entiteit in de wereld van de positieve, bewuste en liefdevolle lifestyle. 

Zo verwelkomde Happinez op de eerste editie 4.500 bezoekers en 
bezochten bijna 10.000 bezoekers de vierde editie in 2017. Maar liefst 
67 toonaangevende sprekers en meer dan 100 exposanten zorgden 
voor het meest inspirerende, magische en daarmee succesvolle 
geluksevent ooit. 

Het Happinez Festival is dé plek waar mensen uit de wereld van 
zingeving, geluk en spiritualiteit samenkomen. Bekende schrijvers 
en leraren uit binnen- en buitenland komen graag op het festival 
vanwege de unieke sfeer, geen uitgever durft het festival daarom nog 
te missen. Brandon Bays (grondlegger van The Journey) zei daarover: 
“Ik kom op tientallen festivals en reis de hele wereld over, maar nergens 
is zo’n bijzondere sfeer als op het Happinez Festival.”

Het DNA van Happinez - veel liefde en zorg- zit in de kleinste details: 
dat spat er op het festival aan alle kanten vanaf. We zijn trots op de 
reputatie van het festival, waardoor de grote namen blijven komen: 
van een Koreaanse zen-monnik tot onze ‘eigen’ Jan Geurtz, van 
geluksauteur Leo Bormans (de man die Matthijs van Nieuwkerk een 
minuut lang stil kreeg) tot de rechterhand van de Dalai Lama.



Jubileum
Deze festival editie wordt groter, mooier en magischer dan 
voorgaande jaren. We vieren een jubileum en deze 5e editie is 
daarom flink vernieuwd. Zo organiseren we het festival deze keer 
op een gloednieuwe locatie dichtbij Amsterdam. Het TAETS Art 
& Event Park wordt voor drie dagen omgetoverd tot gigantische 
geluksbubbel, waardoor bezoekers vol inspiratie, inzichten en 
ideeën naar huis zullen gaan. Met de keuze voor deze locatie  
verwelkomen we meer bezoekers dan voorgaande jaren en is ons 
festival makkelijker te bereiken voor een internationaal publiek. 
Nieuw dit jaar is het programma op zaterdagavond, waarbij 
muziek, lekker eten, dans en rituelen meer aandacht krijgen. 





TAETS
Een unieke evenementenlocatie gevestigd in wonderlijk mooie 
rijksmonumenten aan het Amsterdamse Noordzeekanaal. Met haar 
bijzondere panden op dit historische terrein en het vele groen is deze 
locatie de perfecte opvolger van ons eerdere festivalterrein Fort Voordorp. 
De prachtige industriële zalen bieden voldoende ruimte voor het diverse 
programma van het festival. TAETS ligt op fietsafstand van Amsterdam, is 
makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer en met de auto vanaf de 
A10. Ook varen er feestelijke Happinez ponten vanaf Amsterdam Centraal 
waarmee bezoekers zich onderweg al op het Festival kunnen wanen. Kies 
je voor een yogalesje, een inspirerende lezing of waag je liever een eerste 
dans tijdens de overtocht?



Are you ready?
Met deze editie van het festival stomen we de ruim 11.000 
bezoekers klaar voor The Now Age, een nieuwe beweging waarbij 
spiritualiteit, intuïtie en energie centraal staan. Met het rijke 
programma rondom dit thema leer je over het ontwikkelen en 
inzetten van je innerlijke kracht, maar ook de verbinding met de 
natuur en het creëren van meer balans door bewuster te leven. 
Verschillende lezingen, yogasessies, meditaties, healings, readings 
en workshops zullen ervoor zorgen dat je hart wordt geopend, je 
mind wordt geïnspireerd en je lichaam kan ontspannen. 



Festivalpubliek
Wat Happinez-lezers en bezoekers bindt is een mentaliteit. Ze staan 
bewust in het leven, zijn op zoek naar betekenis, zelfontwikkeling 
en innerlijke rust. Het merendeel van ons publiek is vrouw, werkend, 
hoogopgeleid en ondernemend. Ze zoekt inspiratie op het gebied 
van reizen, wonen, food, kunst, cultuur, spiritualiteit, duurzaamheid, 
gezondheid en psychologie. 

Omdat de Happinez-onderwerpen vandaag de dag een steeds 
breder publiek aanspreekt, hebben we dit jaar een diverser programma 
wat varieert per dag. Zo garanderen we dat er voor iedereen wat te 
beleven valt. Nieuw dit jaar is het business podium op vrijdag, dat 
speciaal is ingericht voor ondernemers, coaches en zzp’ers. Daarnaast 
is er op zaterdagavond een extra programma voor muziekliefhebbers 
waarbij dans en rituelen een grote rol gaan spelen. Ook voorziet het 
festival in 2019 meer lezingen over bewust ouderschap en krijgen de 
mannen dit jaar meer aandacht met een eigen programma op de 
Circle Stage.

FACTS
• 87% van de bezoekers is vrouw
• 38% bezoekt het festival met een vriendin, 24% komt alleen
• Gemiddelde besteding op het terrein > € 40,- 
• Het merendeel komt voor verdieping (61%)
• Meest populaire onderwerpen zijn intuïtie en meditatie
• Bezoekers komen vooral voor de workshops (80%),  
   lezingen (70%), eten en drinken (52%), healings (45%) en 
   shopping (52%)
• Wat men uniek vindt aan het festival is de goede intieme  
   sfeer en het rijke aanbod van lezingen en workshops





The Playa
In deze overdekte duizend-en-een-nacht area waan je je in 
Marrakech, waar je lekker kunt shoppen en slenteren door 
sfeervolle straatjes. Alle deelnemende exposanten bieden 
eerlijk geproduceerde en milieuvriendelijke producten aan. 

The Gathering
Op het centrale plein, het hart van het festival, staan 
foodtrucks met de heerlijkste biologische, vegetarische en 
veganistische gerechten. Schuif aan bij een van de lange 
gezellige eettafels, maak kennis met andere bezoekers en 
geniet ondertussen van live-muziek. 

Intuition stage
Op het hoofdpodium zullen de grootste (internationale)  
namen van het festivalprogramma hun lezing houden. 
Op vrijdag zal dit podium fungeren als het centrum van 
het happi@work programma, waarbij lezingen vooral gaan 
over The Now Age, verbinding, zingeving en geluk in je 
carrière en op de werkvloer.

Love stage
In het auditorium houden verschillende experts inspire-
rende talks over het creëren en behouden van een 
liefdevolle relatie met jezelf en je partner, over ware 
intimiteit, tantrische energie en de liefde.

Festival areas Conscious stage
Sprekers uit verschillende vakgebieden vertellen op dit 
podium over de nieuwste ontwikkelingen rondom thema’s 
als duurzaamheid, bewust ouderschap en het werken aan 
een betere wereld.

Magic stage
De sfeervolle kerk op het terrein wordt voor het festival 
getransformeerd tot yoga shala, waar je kunt deelnemen 
aan verschillende vormen van actieve yoga. Op zaterdag-
avond rollen we de yogamatten aan de kant, gaat de 
muziek aan en zal er lekker gedanst worden. 

Circle stage
In het atrium zullen verschillende sprekers in cirkel opstelling 
focussen op de dynamiek tussen mannen en vrouwen. 
Dit is dé plek waar mannen opnieuw kunnen ontdekken 
wat man-zijn voor hen betekent en de verbinding met hun 
mannenkracht kunnen herstellen.

Healing garden
In de werkfabriek is er ruimte voor verstilling. Met 
verschillende yin-yogasessies, begeleide meditaties, 
sound-healing en savasana concerten word je in de 
Healing garden uitgenodigd naar binnen te keren.

The moon / the stars / the ocean
In deze drie yurts kun je terecht voor intieme workshops 
en talks. Zo leer je hier over de positieve effecten 
van rauwe chocola, ayurveda, medicinale planten, 
tarot, astrologie en energie-healings.  



shops marktkramen tealounge 

Playa
Op de geheel overdekte Playa bieden we exposanten de mogelijkheid 
onderdeel uit te maken van deze duizend en één nacht festivalmarkt. 
Onder een nagebootste sterrenhemel vormen de ruim 140 kramen 
en shops sprookjesachtige straten waar van alles te beleven is. 
Ook organiseren we hier Meet & Greets met de festival sprekers. Van 
de eerdere edities weten we dat bezoekers het bijwonen van de lezin-
gen graag afwisselen met workshops, lekker eten, drinken en winkelen. 
Ze komen daarom ook het liefst met een vriendin, zodat de dag naast 
inspirerend ook gezellig en ontspannen is. De Playa vormt hierin het 
centrale punt van het festival.



Meditation 
& yoga

Personal 
consults

Healing &  
massage 

Healing garden
Het festivalprogramma biedt deze editie veel mogelijkheden om te 
ontspannen en naar binnen te keren. In de rustgevende Healing 
garden verwelkomen we bezoekers die willen ontsnappen aan de 
waan van de dag en de drukte van het festival. Gedurende het 
gehele festival kan men hier vrijblijvend deelnemen aan diverse yin-
yogalessen. Ook is dit de area waar we met diverse exposanten sound-
bath healings, readings, massages en begeleide meditaties organiseren. 
Bezoekers kunnen zich bij onze hostessen opgeven voor zowel 
individuele- als groepssessies zodat ze gegarandeerd zijn van 
een consult en een moment van verwenning.



Muziek

The Gathering
Wat is een festival zonder heerlijk eten en drinken? In het hart van het 
festival vindt men The Gathering: denk aan rijen aaneengesloten 
feestelijk gedekte picknicktafels, diverse (vega) foodtrucks, sfeervolle 
verlichting, een groot kampvuur en uiteraard een muziekpodium waar 
diverse bands optreden. Primeur deze editie is het programma op 
zaterdagavond waarbij muziek, dans en rituelen meer aandacht 
krijgen. Voor deze avond zijn aparte tickets verkrijgbaar.

Foodtrucks





The Stars, The 
Moon, The Ocean

In de drie grote yurts organiseren we non-stop workshops, waar zo’n 
vijftig mensen tegelijk aan kunnen deelnemen. In deze intieme setting 
worden inspirerende talks gehouden en kun je bijvoorbeeld meer 
leren over de positieve effecten van rauwe chocola, ayurveda, tantra, 
medicinale planten, veganistisch eten, kristallen en astrologie. Daar-
naast worden er ademhalingssessies georganiseerd, zijn er interactieve 
schrijfworkshops en zullen er sjamanistische ceremonies plaatsvinden. 

Workshops



Testimonials
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“Ik glunder nog twee jaar na, en heb twee jaar voorpret...”

“Wij vonden de sfeer geweldig en waren erg onder de indruk 
van de logistieke organisatie en vooral de prachtige aankleding van het terrein.”

“Ik ben nog steeds aan het nagenieten! Jullie hebben het geweldig 

georganiseerd. Ik ben benieuwd ben wat voor lezingen en workshops 

de volgende keer gaan komen, want het programma was amazing!”

“Tot volgend jaar!”

“Het is een prachtig festival. De liefde 
spat er vanaf! Alles is met ontzettend 
veel aandacht bereid en voorbereid.”

“Het is een prachtig festival. De liefde spat er vanaf! 

Alles is met ontzettend veel aandacht bereid en voorbereid.”





Bereik Happinez
PRINT
- Gemiddeld per editie: 399.000

- Betaalde oplage: 151.234

- Duitse en Franse licentie, goed voor een bereik van bijna   

  800.000 in Europa

- Engelstalige editie, verspreid in US, UK, CAN, AUS en NZ

- Zeer hoge lezer-blad binding; 85% bewaart Happinez

HAPPINEZ.NL
- 1.425.000 pageviews per maand

- 475.000 unieke bezoekers per maand

- 68% mobiel

- gemiddelde leestijd 3 minuten

- 140.000 nieuwsbrief abonnees

- Fairtrade webshop, goed voor 1.000 transacties per maand

SOCIAL MEDIA
- Facebook: 193.000 volgers

- Instagram 65.000 volgers

- Twitter 27.000 volgers



Save the date
Voor alle uitgevers, exposanten en sponsors van het Happinez Festival  

organiseren we op dinsdag 15 januari 2019 een inspirerende kick-off 

bijeenkomst op de redactie van Happinez. We delen dan de definitieve 

plannen voor het festival en geven inzichten en tips voor een succesvolle 

deelname. Na afloop is er een borrel waar we alvast toosten op deze 

jubileum-editie. Ook is er ruim gelegenheid om vragen te stellen aan de 

organisatie van het Happinez Festival. Graag tot dan!

15 JANUARI 2019 - AMSTERDAM
Aanvang: 15.00 uur
Start:        15.30 uur
Einde:        17.00 uur
Adres:         Wibautstraat 133, 1097 DN Amsterdam

Wil je hier graag bij zijn? Meld je dan uiterlijk 31 december 2018 
aan door een mail te sturen aan festival-adverteren@happinez.nl





Contact
KRAAM-, SHOP- EN STANDVERHUUR:
Kokkie Rieffe, Account manager
T 020-5518506 / kokkie.rieffe@weekbladpers.nl 
 
SPONSORING:
Michiel Verhaar, Business Development Manager 
T 020-551 85 11 / M 06-54611125 / michiel.verhaar@weekbladpers.nl
 
PROGRAMMERING:
Saskia Hausel, Programma manager
M 06-21209234 /  Saskia.hausel@happinez.nl
 
PRODUCTIE:
Susanne van Maanen, Festival manager
M 06-40994223 / susanne.vanmaanen@happinez.nl



Wise, positive & loving life


