
Silene Summer Tour 2022 
Sommaren 2020 mitt under Coronapandemin skapades Silence Summer tour av Yoga Games och 
Emilia Löf Karlsson (årets Yogalärare 2019). Ett fantastiskt yogaevent som besöker olika städer under 
högsommaren. Turnén har nu rullat i två år, konceptet är enkelt, Yoga Games och Emilia kommer till 
c:a 20  sommarstäder i Sverige och under 75 min har Emilia ett underbart yogapass som ger 
deltagare en boost för hela sommaren.  
 
Vi har fått så bra feedback på eventen så att från 2020 till 2021 växte deltagare med 100 %.  På 
eventet får alla hörlurar så att alla hör Emilias röst och musik perfekt, ingen annan teknik behövs. I 
varje stad har vi en medarrangör som kan vara en person, ett hotell, en inredningsbutik, yogastudio, 
cafe eller restaurang. Exempelvis kan vara i en trädgård som tillhör en restaurang där sedan 
deltagarna äter frukost i restaurangen, alternativt en närliggande gräsmatta. 
 
Medarrangör, vad gäller? 
Er roll som medarrangör är att ta fram ett förslag på en plats utomhus eller inomhus med plats för 
minst 60 deltagare plus Emilia (ca 120 m2 +) Platsen behöver vara gratis eller mindre symbolisk 
summa. Det bästa är att hitta mark som är privat, eller ägd av företag, så vi garanterat kan vara där. 
Om kommunen äger marken krävs tillstånd och sökes av medarrangören. Yoga Games betalar för 
tillstånd, vilket brukar vara 700 kr. 
 
Medarrangören har en vikig roll att sprida eventet lokalt. Er energi är A och O, med bra engagemang 
lyckas eventen alltid. Yoga Games och Emilia promotar på sina plattformer med emails, hemsida, 
instagram och kampanj på sociala medier. 
 
Medarrangören är på plats 1 h innan event och hjälper Emilia med att dela ut hörlurar och eventuella 
goodiebags 
 
Medarrangör får 4 st gratisbiljetter, och tillsammans skall vi se till att det blir bra PR för din 
verksamhet, detta genom att vi  Yoga Games och Emilia kommer tagga er och använda våra 
instagram för att få ut ert namn genom stories. Dessutom är ni med länk på hemsidan under staden 
du är med i. 
 
Praktisk steg 
 

1. Hitta en plats utomhus eller inomhus, som är helst 100 - 150 m2 (kan vara gräs, sten, trädäck, 
grus, inomhus)  

2. Starta ett Facebook event där Yoga Games bjuds in till som medarrangör 
3. Vilken # eller @ vill du/ni att vi använder för att promota er? 
4. Ni får PR texter, videos samt bilder av oss 
5. Återkom till oss med ev erbjudande från er verksamhet 

 
 
 
Om arrangörerna  
 
Yoga Games är Skandinavens största yogaevent arrangör och Emilia Löf Karlsson har varit årets 
yogalärare samt Pernilla Wahlgrens yogakompis i programmet Wahlgrens värld. Emilias popularitet 
ligger främst i hennes härliga personlighet som strålar över deltagarna samt att hon undervisar på ett 
sätt så alla kan vara med, nybörjare som mer erfarna. Emilia introducerade Silentyoga i Sverige där 
hon undervisar i hörlurar med mic där alla deltagare får egna hörlurar som stänger ut ljud från 
omgivningen och ger Emilias magiska röst och musik tydligt och klart. Det är just dessa hörlurar som 
du får låna på plats.  



 
Hur anmäller sig deltagare?  
Anmälan sker via Yoga Games hemsida och biljetterna kostar 445 kr. För att eventet skall bli av måste 
det var 25 st anmälda (d.v.s betalda, 4 dagar innan eventet) Skulle det bli mindre deltagare ställer vi 
in och återbetalar de anmälda deltagarna. Alla intäkter tillfaller Yoga Games och Emilia. 
 

Vi kör oavsett väder, inga problem med lite regn även om vi önskar solsken     Ta med egen 
yogamatta. 
 
En sida för Silence Summer Tour kommer på www.yogagames.org med all info 
 
 
 
 
 

http://www.yogagames.org/

