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Ce este Dakini

Dakini este un eveniment anual, aflat la cea de a doua ediție, care adună laolaltă  
comunitatea „spiritual” din România și Europa, dar nu numai.  
 
Timp de 5 zile și 4 nopți, pe plaja de la Tuzla, mii de oameni se bucură împreună de 
muzică, dans, cursuri de yoga, workshop-uri și, bineînțeles, de cea mai sălbatică plajă 
de pe litoralul românesc. 



 
 
 

Ce este Dakini

Pe trei scene, 100 de DJ fac show pentru iubitorii de muzică chill, psy trance și  
micro house de la prânz până în zorii zilei următoare – în fiecare zi.  
 
Unii ar descrie atmosfera ca fiind hippy, alții, ca psihedelică.  
Unii vin la Dakini cu prietenii, alții, cu familia și copiii. Oamenii sunt pașnici, deschiși,  
dornici să cunoască oameni noi, culturi noi, experiențe noi. 
Participanții își pot instala corturile în camping-ul special amenajat, aflat în imediata 
apropiere a zonei destinate distracției, și pot mânca la una din zecile de terase  
sau food truck-uri ce oferă preparate din mai multe bucătării ale lumii, inclusiv mese  
vegetariene. 

Dakini este o experiență memorabilă, sub semnul libertății, toleranței și armoniei,  
ce ne ajută să ne regăsim și să ne conectăm cu ceilalți, într-un spațiu eliberat de stres  
și tensiuni, între cer și mare. 



Spiritul Dakini



Spiritul Dakini



Locul

Festivalul se va desfășura și la această ediție tot pe plaja Tuzla – 15 hectare de plajă 
sălbatică și pitorească, una dintre puținele rămase neatinse de la noi și din Europa.  

Localitatea Tuzla se află la 233 km de București și la 23 km de Constanța,  
între Eforie și Techirghiol la nord și Costinești la sud. Are aprox. 7.000 de locuitori.  
Accesul se poate face pe șosea (E 87, DN 39) sau cu trenul. În apropiere se află  
și aerodromul Tuzla, dedicat zborurilor de agrement și salturilor cu parașuta.  



Locul



Ce-și propune

Dakini este un eveniment desfășurat pe litoralul Mării Negre care aduce laolaltă  
oameni activi, care vor să-și deschidă orizonturile prin muzică, dans, yoga, artă.  
 
Dakini dorește să inspire oamenii activi din Europa și din lume să se conecteze  
într-un mediu care celebrează viața, natura, libertatea, toleranța și creativitatea  
și să ajungă la o înțelegere mai bună a lumii și a lor înșiși.



Valori

L i b E R tat E
Dakini dă viață unui spațiu „matrix free”, în care suntem liberi, neîngrădiți de 

convenții sociale rigide, în care putem să trăim sub semnul libertății de exprimare, 

de conștiință și de manifestare artistică. 

Cum: Muzica, dansul, sesiunile de meditație la malul mării, proiecțiile de filme, 

starea de joc, happening-urile ne ajută să ne eliberăm de balastul activităților de 

rutină zilnice și să ne reconectăm la noi înșine, la ceea ce contează cu adevărat 

pentru fiecare dintre noi. 



Valori

D i v E R s i tat E
Vrem să ne bucurăm pe deplin de lumea în care trăim, de viață în toate formele ei, 

de culturi și tradiții diferite.  

Cum: Participanți din țări diferite și invitați din alte culturi, punerea în valoare 

a tradițiilor locale, expunerea la idei și perspective noi – inclusiv despre impactul 

pe care-l avem asupra naturii și ființelor cu care împărțim această planetă –, 

ne îmbogățesc spiritual și ne fac să înțelegem cum putem să facem mai bună 

și mai echitabilă pentru toți lumea în care trăim.



Valori

t O L E R a n ță
Dorința de a-i înțelege pe ceilalți ne ajută să ne înțelegem mai bine pe noi și să 

trăim cu toții în armonie, pașnic.  

Cum: Dakini creează premisele ca toți participanții să se simtă liberi să discute 

și să interacționeze cu ceilalți, fără prejudecăți și fără constrângeri, non-agresiv 

și tratându-i cu respect pe toți, indiferent de rasă, religie, sex, vârstă, statut social 

sau credințe. Dakini descurajează orice manifestare de intoleranță sau abuz.



Valori

C O n E x i u n E
Împreună, împărtășind valori umaniste comune și fiind solidari, putem crea o lume 

în care fiecare să-și poată dezvolta potențialul și să contribuie la binele comun.   

Cum: La Dakini, aducem împreună oameni diferiți, cu perspective și opinii diferite 

– dar bucuroși să le discute, să le înțeleagă, să învețe din ele, în spiritul toleranței. 

De aceea, Dakini nu se termină când se termină festivalul. Legăturile create aici 

și ideile vehiculate continuă să se dezvolte după aceea, mai departe, în cercul 

de prieteni al participanților. În timp, vibrația socială se va schimba și vom putea 

contribui la o armonizare la scară mară a lumii noastre.



Valori

M a g i E
Viața e magică, lumea noastră e fascinantă. Ca adulți într-o lume dominată 

de rațiune și tehnologie, a îngădui gândirii magice să-și facă loc în viața noastră 

ne deschide noi orizonturi.

Cum: La Dakini, oamenii pe care îi întâlnim sunt oameni care ne trebuie, 

și care au, la rândul lor, nevoie de noi; locul în care se desfășoară Dakini, între cer 

și mare, ne eliberează, iar energia evenimentului ne hrănește și ne dă puteri noi. 

A ne conecta cu noi înșine, cu ceilalți și cu natura înseamnă a evolua.



Valori

E L E va R E
Încurajăm dorința de evoluție personală și colectivă și de cunoaștere la diferite 

niveluri, astfel încât să ne extindem puterea de cuprindere, de înțelegere și simțire 

a minții și sufletului, pentru a ne bucura de experiența vieții. 

Cum: Sesiunile de yoga și meditație, întâlnirile cu artiști, profesori, healeri  

sau maeștri cu reputație solidă, recunoscuți pentru calitatea experiențelor  

pe care le oferă, sunt momente memorabile pentru participanți. Demonstrațiile,  

workshop-urile, tehnicile și conceptele prezentate pentru a ne ajuta să ne 

menținem sănătatea și a ne cultiva starea de bine ne ajută să plecăm mai puternici 

și mai înțelepți de la Dakini. 

 



Valori

a R M O n i E
Oamenii sunt fericiți atunci când au libertatea de a fi ei înșiși și când între cine 

sunt și cine proiectează în afară că sunt există armonie.  

Cum: La Dakini, armonia se instalează atunci când valorile noastre – libertate, 

diversitate, toleranță, conexiune, magie, elevare – coexistă. Armonia este un 

deziderat. Când suntem în armonie cu noi înșine, devenim sky dancers. 



Participanți

Estimăm că la cea de-a doua ediție a Festivalului Dakini vor veni  

minimum 15-20.000 de oameni pe întreaga durată a evenimentului.  

Publicul e alcătuit din oameni activi, cu studii medii sau superioare, integrați 

social și independenți financiar, având venituri medii și mari, cu vârste cuprinse 

între 18 și 50+ de ani. 



Participanți

Participanții vor veni din România, dar și din țările învecinate (Ungaria, Bulgaria, 

Serbia), precum și din alte țări în care s-au desfășurat evenimente similare și există 

comunități închegate de oameni care participă la astfel de festivaluri (Franța, 

Spania, Olanda, UK).  

 

Evenimentul este deschis pentru grupuri de prieteni, dar și familii, inclusiv cu 

copii, pentru care există activități speciale, precum și pentru persoane însoțite de 

animale de companie. 



Participanți

PaRtiCiPanții POt Fi: 

angajați în corporații, instituții de stat sau ONG-uri, antreprenori, 

studenți, freelanceri

DOMEniiLE PRinCiPaLE în CaRE LuCREază: 

telecom, IT, energie, finanțe-bănci, juridic, sănătate, educație, 

cercetare, industrii creative



Participanți

La EDiția 2017 

5.000 de oameni din România și din străinătate au participat la prima ediție  

a festivalului. 



Participanți (publicul)



Participanți (publicul)



Participanții pot veni la festival cu mașina, trenul, motorul, bicicleta, rulota etc. 

Va exista parcare în imediata apropiere a camping-ului și a zonei destinate 

desfășurării festivalului. De asemenea, vor exista microbuze care vor face legătura 

între gara din Tuzla și locația Dakini. La solicitarea participanților din străinătate, 

putem aranja și curse cu microbuze din București spre Tuzla. 

Mijloace de transport



Mijloace de transport



Locația



Zonele principale

zona artistică – vor fi amplasate 3 scene, pe care artiști/DJ  

ce se bucură de notorietate la nivel mondial vor performa pe 

tot parcursul festivalului.

EvEniMEntuL va Fi stRuCtuRat, 
Ca și anuL tRECut, PE zOnE intEREs.



Zonele principale
Yoga village – vor fi special  

amenajate zone atât pentru a 

practica yoga, cât și pentru atelie-

re dedicate și cursuri cu profesori 

și speakeri din toată lumea.



Zonele principale
zona food & bar și mici comercianți – comercianți atent selectați 

vor pune la dispoziția participanților produse cât mai variate.



Zonele principale
zona dedicată copiilor – pe durata zilei, copiii (și nu numai), alături 
de personal calificat, vor fi angrenați în diverse activități creative. 
Accesul minorilor la festival se va face doar însoțiți de unul dintre 
părinți și/sau aparținători persoane majore, pe bază de procură  
notarială. Zona dedicată copiilor este separată de scene, de zona  
de food & bar și de punctele de vânzare a alcoolului/tutunului.



Zonele principale
zona dedicată artiștilor – artiști veniți din toată țara și din alte țări 

vor susține ateliere de creație, la care participanții pot asista sau în 

cadrul cărora pot învăța să picteze, sculpteze, modeleze etc.



Zonele principale
zona de parcare/campare – în 

afara perimetrului festivalului 

se vor amenaja zone marcate și 

monitorizate, unde se vor putea 

instala corturile. Acestea vor 

beneficia de iluminat ambiental, 

dușuri și toalete, electricitate.



Zonele principale
zona de prim ajutor/salvamar – corturi de prim ajutor cu 

personal calificat vor fi amplasate în zone de proximitate, cât și 

pe plajă, în preajma echipajelor de salvamar. Echipajele salvamar, 

în intervalul orelor de program și raportat la condițiile meteo, vor 

informa permanent asupra condițiilor meteo și a programului de 

înot, fiind antrenați să facă față oricărui gen de situații.



Avantajele asocierii 
cu Festivalul Dakini
Companiile partenere se vor adresa unui public activ, educat, implicat, sensibil 

la idei precum libertatea de exprimare, reușita prin forțe proprii și competență, 

toleranța și acceptarea coexistenței unor opinii diverse, solidaritatea întru realizarea 

unor proiecte cu impact social pozitiv, înțelegerea urgenței unor schimbări de anver-

gură pentru a proteja mediul, apartenența la valorile europene și punerea în valoa-

re a caracteristicilor noastre locale, dorința de a-și lărgi orizonturile, de a învăța mai 

mult despre alții și despre sine, bucuria de a împărtăși împreună cu alții experiențe 

care să ne împlinească. Compania/brand-ul are de câștigat poziționându-se ca  

o entitate care sprijină inițiativele noi și inovatoare, care încurajează deschiderea  

către valori și un stil de viață progresist, ce propune o nouă conștiință. 



Avantajele asocierii 
cu Festivalul Dakini
Asocierea cu Dakini întărește participanților sentimentul de încredere într-o 

companie/brand care le împărtășește viziunea despre lume sau îi ajută să și-o 

nuanțeze. împărtășirea unor experiențe pozitive cu o companie/un brand 

creează participanților sentimentul de familiaritate și, pe mai departe, 

simplifică comunicarea între cele două entități. Mesajele ulterioare inițiate de 

companie/brand către acest public vor fi receptate într-un mod prietenos.

Companiile partenere vor „împrumuta” din energia, valorile și spiritul festivalului, 

putând folosi ulterior în propria strategie de marketing și comunicare aceste 

mesaje – îi conferă credibilitate, „dovada”, atunci când va afirma că este așa cum 

se descrie sau cum dorește să fie percepută. 

Avantajele asocierii 
cu Festivalul Dakini



Parteneriate

La ediția întâi a festivalului am colaborat cu tuborg, Pepsi, bMW și aeroportul tuzla. 

Zeci de alte firme au fost prezente cu standuri sau au amenajat spații dedicate  

în zona de food & bar.



Parteneriate



Un festival eco

Împreună respectăm și protejăm mediul!

Materialele din care sunt realizate scenele și diferite structuri din zonele de 

activități sunt biodegradabile sau realizate în concordanță cu normele de mediu. 

Organizatorii, împreună cu partenerii, vor 

transmite participanților, prin tot ceea ce fac, 

mesaje legate de importanța respectării mediului.  

Atitudinea eco a organizatorilor se va susține atât 

prin opțiunile legate de activitatea de zi cu zi cu 

impact asupra mediului din cadrul festivalului, 

cât și prin achiziționarea de produse și servicii 

oferite de companii ce susțin aceste valori.



Despre organizatori
Maitreya Events este inițiatoarea acestui festival. 

Compania este specializată în organizarea de 

evenimente și concerte. De asemenea, în colaborare 

cu rețeaua World Class România, alături de 

Ambasada Indiei la București, gestionează platforma 

www.yogaonline.ro dedicată aspiranților, practicanților 

și profesorilor de yoga de la noi. Maitreya Events 

a organizat numeroase evenimente, inclusiv Ziua 

Internațională Yoga – Ediția I – București 2016. Julia și Gabriela
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