
Heel Holland hyggt!
HYGGE is hard op weg dé najaarstrend te worden
03 NOVEMBER 2016, AMSTERDAM

SAMENVATTING

Was 2015 het jaar dat we massaal aan het opruimen sloegen, in 2016 zijn we na het ontspullen

weer toe aan cocoonen 2.0. Meik Wiking, CEO van het Happiness Research Institute in

Kopenhagen, is dé expert op het gebied van het Deense fenomeen hygge. Zijn boek HYGGE

verovert inmiddels de wereld: het verschijnt in meer dan 20 landen, staat al weken in de top -10 van

de Engelse bestsellerlijsten (er wordt daar elke twee minuten een exemplaar van zijn boek

verkocht!), en ook in Nederland is zijn boek inmiddels in herdruk.

'Hoega? Hhuuguh? Heurgh? Het doet er niet toe hoe je hygge schrijft of spelt. Zoals Winnie de
Poeh, een van de grootste filosofen van onze tijd, zei toen hem werd gevraagd hoe je een bepaald
gevoel spelt: “Dat spel je niet, dat voel je.”’

Denemarken is het gelukkigste land ter wereld. Meik Wiking dicht dit grotendeels toe aan hygge, de
Deense mentaliteit voor het leven. Denen focussen zich op de dingen die er echt toe doen, zoals
quality time met vrienden en familie, en genieten van de goede dingen in het leven. In zijn boek
Hygge vind je praktische stappen en tips om zelf hyggeliger te leven, ondersteund door
onderzoeksresultaten van het Happiness Research Institute. Omarm hygge en word gelukkiger!

Meik Wiking (1978) is CEO van het Happiness Research Institute in Kopenhagen. Hij studeerde
economie en politieke wetenschappen en heeft eerder gewerkt voor het Deense ministerie van
Buitenlandse Zaken. Hij heeft meerdere artikelen, boeken en rapporten over geluk, vrije tijd en
welzijn geschreven, en reist als spreker over dit onderwerp de hele wereld over.

NB. Bij gebruik van de auteursfoto graag copyright vermelden: Chris McAndrew Photography Ltd.
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"Hygge maakt ook buiten de eigen landsgrenzen furore. Het is de Deense manier van leven
die in de belangstelling staat."
— NRC HANDELSBLAD

"Een mooi vormgegeven feelgood-boek dat je laat ervaren wat hygge is."
— DE VOLKSKRANT

"Hygge is geen leesboek dat je in een ruk uitleest, maar het perfecte boek voor een luie
zondag. O, en met de decembermaand in gedachten het perfecte cadeau voor in de schoen of
onder de boom. "
— FIKAMAGAZINE.NL

"Ik zal het maar zeggen: ik verheug me op deze winter. Het komt dus allemaal door het
Deense fenomeen “hygge”."
— AMAYZINE.NL

"Een heerlijk feelgood-boek vol prachtige beelden en bruikbare tips. Ik word al gelukkig van
het lezen alleen."
— MUSTMAG.NL

"Hygge: Deense gezelligheid waar je blij van wordt."
— NENZ.NET
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