
Alles is Liefde Dag 2013 voor spirituele centra 

  

 
  
Dag centrumleider, 
  
Op zaterdag 28 september 2013 wordt weer de Alles Is Liefde 
Dag gehouden. Deze dag is een initiatief van Koorddanser en 
centrum Djoj in Rotterdam. Vorig jaar werd deze dag voor het 
eerst gehouden en het werd een groot succes. 
  
Wat is de bedoeling van deze dag? Dat spirituele centra 
tegelijkertijd in (een deel van) hun ruimtes bijeenkomsten plannen 
die te maken hebben met Liefde. Dat is een ruim begrip, en zo 
mag je dat ook opvatten. 
Waarom? Om gezamenlijk dit mooie thema neer te zetten en een 
extra golf van liefde in de wereld te brengen. En ook om samen 
extra aandacht op spirituele centra te vestigen zoals het jouwe. 
  
Vanuit Koorddanser gaan we weer extra PR (met een eigen Alles 
Is Liefde-logo) doen door o.a. alle landelijke media (3700 
adressen) met persberichten (meervoud) te benaderen. Er komt 
een aparte sectie op onze site kd.nl waarop alle deelnemende 
centra worden vermeld die meedoen en welke activiteiten ze 



aanbieden met als thema ‘Liefde’ op zaterdag 28 september 
2013. Daarnaast worden alle deelnemende centra en hun Alles Is 
Liefde Dag-programma's in het septembernummer 2013 van 
Koorddanser opgenomen. 
  
Waaraan kun je denken bij het thema ‘Liefde’? Niet alleen aan 
tantra, maar ook aan liefdesmeditaties, relatieworkshops, 
hartchakra, lezingen, mindfulness en eigenlijk iedere andere 
beoefening die met verbinding, relaties, hart, leven, licht en liefde 
in de meeste brede zin te maken heeft. 
  
Uit de evaluatie onder de 29 deelnemende centra die vorig jaar 
meededen kwam naar voren dat er ca 900 mensen in totaal de 
centra op die dag hebben bezocht. De centra gaven de dag 
gemiddeld een 7,5 als waarderingscijfer. Op de vraag wat de de 
organisatiekosten voor deelname door centra zouden mogen 
bedragen, was het antwoord gemiddeld 25 euro. De overgrote 
meerderheid (77%) van de deelnemende centra zegt in meer of 
mindere mate te hebben ervaren dat de PR-inspanningen van 
Koorddanser effect hebben gehad. De Alles Is Liefde Dag kwam 
op tv (bij Koffietijd) en in tal van regionale kranten en sites. 
  
De vraag is: doe je (weer) mee? 
  
Zo werkt het: 
  
1. Je geeft je centrum op bij ons en je gaat nadenken over wat je 
de 28e september aan workshops of activiteiten wilt/kan 
programmeren in je centrum. Het thema is Liefde. Geef je op door 
te remailen (events@kd.nl). 
  
2. Je zoekt zelf enkele sprekers of workshopgevers rond het 
thema Liefde en maakt met hen zelf afspraken. Mocht je daarover 
vragen hebben, kun je contact met mij opnemen. Er kunnen zich 
bij ons in het voortraject geïnteresseerden melden die eventueel 



wat zouden willen doen. Belangrijk is dat je zélf verantwoordelijk 
bent en blijft voor de programmering van de Alles Is Liefde Dag in 
jouw centrum. 
  
3. Er is een ‘maar’: één van de activiteiten (of een deel ervan) die 
je organiseert móet gratis voor het publiek toegankelijk zijn. Dat 
betekent dus dat er wat deelnemers kunnen zijn die zich pas op 
de dag zelf, na het bezoeken van die gratis bijeenkomst, kunnen 
aanmelden voor een of meer van de andere bijeenkomsten. 
Hieronder vallen dus niet gratis koppen koffie, gratis boekjes of 
andere cadeautjes, maar alleen gratis bijeenkomsten. Je kan 
uiteraard ook de hele dag gratis maken of kiezen voor een soort 
‘open dag’. 
  
4. Je Alles Is Liefde Dag-programma in jouw centrum e-mail je als 
apart tekstbestand (in Word) uiterlijk op 15 augustus naar 
events@kd.nl, maar liever eerder. Bij iedere bijeenkomst – en ten 
minste de gratis bijeenkomst  of programmaonderdeel - geef je 
een wervende korte toelichting in tekst (max in totaal 100 
woorden) en eventueel stuur je apart een foto mee van degene 
die de programmaonderdelen verzorgt. Dit zetten we in het blad 
(afhankelijk van de ruimte) en op onze site kd.nl. 
  
5. Koorddanser maakt een speciaal katern in het 
septembernummer dat op 28 augustus 2013 verschijnt, waarin 
(gratis) redactionele aandacht wordt besteed aan wat in o.a. jouw 
centra gebeurt. Daarnaast versturen we een aantal persberichten 
naar de landelijke pers: kranten, tv en radio. 
  
6. Heel belangrijk: je maakt via je eigen media (jouw site, posters, 
nieuwsbrief, social media etc.) bekend wat je gaat doen. Samen 
sterk… 
  
7. Je geeft ons per email (events@kd.nl) door op welke pagina 
(een url) van je eigen site jouw programma van de 28e september 



staat. Koorddanser zet je naam, woonplaats en programma als 
deelnemer op de speciale site-sectie kd.nl. Deze vermelding linkt 
ook naar je eigen site. 
  
8. Dus hoe eerder je je info aanlevert, hoe meer mensen ervan op 
de hoogte zullen zijn. Want we communiceren in al onze 
(pers)berichten de sitepaginahttp://kd.nl/alles-is-liefde-dag waarop 
belangstellende bezoekers alle info over jouw centrum en je 
programmering op de Alles Is liefde Dag kunnen vinden. Wees er 
dus tijdig bij. De aanmeldingstermijn eindigt op 15 augustus 2013. 
Daarna kun je je niet meer inschrijven als deelnemend centrum. 
  
9. Voor je deelname als centrum vragen we een 
organisatiebijdrage van 25 euro (ex btw). Daarvoor sta je 
prominent in het septembernummer met je naam en Alles Is 
Liefde Dag-programma, een half jaar online op kd.nl en loopt je 
centrumnaam en sitelink steeds mee in al onze persberichten. We 
facturen je in juli 2013. 
  
Oh ja, waarom Koorddanser dit doet? Omdat de uitgeverij een 
gids wil zijn voor wie zich wil ontwikkelen en in de positie is om dit 
soort acties te kunnen coördineren. Omdat één geheel meer is 
dan de som der delen… 
  
Ik hoop van je te horen. 
Zaterdag 28 september lijkt ver weg, maar we willen tijdig 
vooruitkijken. 
  
Bel me gerust rechtstreeks voor vragen: 06-53106218. 
  
  
Groet, 
 
Ewald Wagenaar 
Koorddanser Hoofdredacteur & Uitgever  


