De voorbereidingen voor het volgende Vredesfestival in 2013 zijn begonnen!
Op woensdag 18 september is de officiële opening. Donderdag 19, vrijdag 20 en zaterdag 21
september zijn er in de ochtend ceremonies, lezingen, workshops en andere activiteiten. In de
middag open podium, mini workshops, massages, en vrije markt op het podiumveld. In de avond
miniconcerten, huiskamer lezingen en meer. Zaterdagmiddag en zondag 22 september
organiseren we een internationale markt en op zaterdag en zondag zijn er ’s avonds concerten.
Noteer alvast in je agenda 18-22 september 2013!

De eerste uitnodigingen zijn al uit en een aantal namen is al vastgelegd. We verheugen ons
op de komst van Grandmother Carola Esparza uit Chili, Billy TK uit Nieuw Zeeland, Pinky
More uit India, Roberto Lopez uit Mexico, een Maori cultuurgroep, Gerardo Arrieta uit Chili
en vele anderen uit veel verschillende landen en culturen. Eén van de genodigden, Paolo
Coelho, heeft helaas aangegeven niet te kunnen komen, we hopen dat andere uitnodigingen
wel tot succes leiden. We houden je het komende jaar op de hoogte via deze Festival
Nieuwsbrief en de website. Ken je mensen die er ook prijs op stellen geïnformeerd te
worden van de voortgang, stuur ons dan het mailadres van deze mensen toe.

Healing Mother Earth,
Tatsuhiko Kimori.
Al binnenkort: 8-15 september 2012
5 daagse workshop en individuele healingen
op Lothlorien. Je kunt nog meedoen, meld je
snel aan. Help mee Moeder Aarde te helen,
heel jezelf en leer helen.
Op www.centrelothlorien.com vind je meer
en uitgebreide informatie. Aanmelden kan
je via centrelothlorien@wanadoo.fr, we
hebben je er graag bij!

Billy TK in Europa
Billy TK, vredesambassadeur van de Maori, is
de maand september 2012 nog in Nederland
voor het houden van muzikale lezingen over
de vredesvisie van de Maori en het geven van
concerten. Op www.billytksenior.eu vind je
meer informatie en de agenda. Wil je Billy
uitnodigen voor een lezing of een concert
stuur dan een mail aan
centrelothlorien@wanadoo.fr

Ten opzichte van de vorige aflevering in 2011 gaan we een aantal zaken verbeteren, aanpassen en
uitbreiden. Zoals je hebt kunnen lezen wordt het festival met een dag verlengd, nl. tot en met Zondag.

Er geldt voor deelname aan workshops, lezingen, ceremonies, muziek etc. een maximum deelname
van 400 personen. De genoemde activiteiten worden van woensdag tot en met zaterdagochtend alle
georganiseerd op centre Lothlorien. Op het podiumterrein bij het dorp is er weer de “camping
zelfvoorzienend” gepland, met in de middagen open podium en gelegenheid voor deelnemers aan het
festival om eigen activiteiten aan te bieden. Dorpsmarkt en openbare concerten zijn er op zaterdag en
zondag.

Voor de deelnemers komen er enkele nieuwe Arrangementen en gaan we de Camping op het centrale
deel van het terrein vergroten zodat er niet meer hoeft te worden gekampeerd op het bosterrein en
alles dichterbij elkaar ligt. Het bosterrein is overigens wel beschikbaar voor mensen die de stilte en
meer rust zoeken.

www.lothlorienfestival krijgt
binnenkort een update en we
houden je via de site op de
hoogte van de voortgang,
het programma, nieuws en wat
er verder te vertellen is.
Neem regelmatig een kijkje en
blijf op de hoogte.

Om het festival weer even
We zoeken voor de
harmonisch te laten verlopen uitvoering nog o.a.:
als in 2011, is er vakmanschap, - een beamer
hulp en inzet nodig. Heb je
- microfoonstander
tussen 11-25 september tijd
- steigerplanken
om mee te helpen, bouwen,
- partytent
en organiseren: meld je aan!
- 20 liter pannen

Om het festival financieel mogelijk te maken zoeken
we sponsors die dit Vredesinitiatief mede mogelijk willen maken. Wil je een bijdrage leveren
dan graag een donatie op 19.84.20.900 tnv De Brug Advies te Leiden. Heb je contact met
bedrijven of instanties die Vrede de moeite waard vinden om te ondersteunen, neem dan
contact met ons op, samen kunnen we er een prachtig gebeuren van maken en bijdragen aan
respect, uitwisseling, verdraagzaamheid, begrip en wereldvrede. Het is aan jou en mij!

De 2-talige Maya-dagkalender (Engels en Nederlands) van het Jaar van de Blauwe Storm
(26/7-2012 -25/7-20130 is NOG beschikbaar, je kunt een exemplaar bestellen voor € 22,50
incl. verzendkosten op centrelothlorien@wanadoo.fr. Met de kalender kun je in deze roerige
tijden afstemmen op de energie van elke dag en zo het oude loslaten en klaar zijn voor de
Nieuwe Tijd.
Als je wilt kun je nog aansluiten bij de 13-daagse Brug naar de Nieuwe Tijd, van 16 – 29
december 2012 op Lothlorien. Meer informatie op www.centrelothlorien.com

