
    
Op de valreep voor een nieuw jaar begint, informeren we je nog graag over de stand van zaken voor 

het komende Vredesfestival in September 2013. Ben je klaar voor 2013 en klaar voor een nieuw 

festival op Lothlorien? We maken een mooi en uitgebreid programma om zoveel mogelijk mensen de 

gelegenheid te geven kennis te maken met de verschillende culturen, hun vredesboodschap, wijsheid 

en visie. Daarom zijn er ook in de week voor en na het festival workshops met internationale gasten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

Woensdag 18, Donderdag 19, vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 september 

                                

                               Internationaal Vredesfestival in Foulain, France     
De eerste gasten en artiesten zijn vastgelegd: Billy Tk, Maori, Nieuw Zeeland – Carola Esparza, Chili, 

Tatsuhiko Kimori, Japan – Roberto Lopez, Mexico – Pinky More, India – Maori dansers, Nieuw Zeeland – 

Gerardo Arrieta, Chili – Marc Pantalacci, Frankrijk -  Circus the Storyteller, Nederland - Christiane Biebl, 

Duitsland. Uitgenodigd o.a. Hopi, Arizona – Hunbatz Men, Maya Mexico – Kwakwaka’ wakw indianen, 

Canada – Dr.Carl Calleman, USA –Byron Katie, USA –Leonard Cohen, Canada – David Rovics, USA –

Angaangaq, Groenland – Inka Elder, Peru . Spannend wie er allemaal gaan komen.                                                          

                                               

      Zondag 15 – zaterdag 14 september 

Workshop en ceremonies met een of meer 

internationale gasten. Voor deze week is 

uitgenodigd: Carola Esparza 

            

Zondag 22 – zaterdag 28 september 

Workshop en ceremonies met een of meer 

internationale gasten. Voor deze week is 

uitgenodigd: Tatsuhiko Kimori 

          



 

 

 

 
 

  

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 18 sept. :     avond: Officiële Opening en muziek 

    19, 20, 21:   ochtend: o.a. workshops, lezingen en ceremonies. 

                                                    middag: open podium, deelnemersmarkt en activiteiten op festivalterrein 

                avond: miniconcerten op Lothlorien 

       22 en 23:     middag: Internationale Markt met muziek, dans en theater 

                 avond: concerten op het festivalterrein  

Bij een aantal lezingen en ceremonies is een tolk aanwezig. 

  

Op www.lothlorienfestival.com vind je al de eerste arrangementen waarvoor je kunt boeken. 

Bij betaling vóór 15 januari 2013 ontvang je een kortingsvoucher van 50% op een consult van één van de  

bijzondere gasten, bijvoorbeeld Tatsuhiko Kimori. De arrangementen: 

- 9 daags VIP Arrangement op centre Lothlorien, 15-23 september, nu vanaf € 600,- p.p.                                                   

Overnachting in kamer of caravan, inclusief maaltijden, alle activiteiten en exclusieve extra’s 

- 6 daags Half Pension Arrangement, 18-23 september, nu vanaf € 350,- p.p.                                         

Kamperen op centre Lothlorien, inclusief ontbijt, diner en alle activiteiten  

- Festival arrangement, nu vanaf € 75,- p.p.  

Kamperen op de festivalsite, zelfvoorzienend, keuze om aan te vullen met deelname aan activiteiten. 

Early Arrival: Aankomst vanaf zondag (HP arrangement en Festival arrangement) kan worden bijgeboekt. 

Voor meer informatie, kijk op: www.lothlorienfestival.com 

 

                                              

 

Om aan de wens van een aantal deelnemers tegemoet te komen is er de mogelijkheid om op het festival 

terrein, tijdens het open podium in de middag, eigen workshop, kaartlegging, massage of dergelijke aan te 

bieden. Je kunt je daarvoor aanmelden en krijgt dan een plaats langs de rand van de podiumpiste. Je betaalt 

voor deze mogelijkheid € 50,-. We proberen doublures te voorkomen. Vol is vol, meld je dus op tijd aan. 

 

                                              
 

Wil je staan op de internationale markt: voor ideële doeleinden is er zaterdag en zondagmiddag gratis een 

plaats te reserveren. Commerciële kraamhouders betalen voor 2 middagen € 100,-  

 



 
Van de Kwakwaka’wakw Indianen uit British Colombia kregen we als geschenk voor het 

festival donsveren van de adelaar. Een symbool voor vrede en zachtheid. Als het financieel 

haalbaar is willen we deze mensen graag voor het festival uitnodigen om, net als in het 

Volkenkunde museum in Leiden, een prachtige Vredes-Totempaal te bouwen en deze ergens 

in de buurt van Foulain op te stellen als blijvende herinnering aan het festival. 

 

 
Om er een geslaagd vredesfeest van te maken zijn er vele handen nodig voor opbouw, schoonmaak, 

organisatie, veiligheid, keuken, afwas, opruimen en nog veel meer taken. 

Wil je komen helpen als vrijwilliger om er samen iets moois van te maken, dan gelden deze 

uitgangspunten: Voor 3 maaltijden per dag, koffie/thee, toegang tot de evenementen zover dat past 

binnen je taak, T-shirt en 10 consumptiebonnen betaal je vooraf een bedrag van € 35,-.  Meld je 

z.s.m. per mail aan centrelothlorien@gmail.com . Wees er op tijd bij, er is veel interesse. 

 

                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Om het festival financieel haalbaar te maken zijn 

sponsors en donateurs die dit Vredesinitiatief willen ondersteunen, onmisbaar. Wil je een 

financiële ondersteuning leveren of de komst van een bijzondere gast mogelijk maken, je 

bijdrage is van harte welkom, graag storten op 57.94.56.668 tnv centre Lothlorien, Foulain.  

Heb je contact met instanties die Vrede de moeite waard vinden om te ondersteunen, informeer ons 

dan, of breng ons samen. Samen kunnen we meer en bijdragen aan respect, uitwisseling, 

verdraagzaamheid, begrip en wereldvrede. Het is aan jou en mij!  



 

 
Er wordt hard gewerkt om het festival tot een succes te maken, er is al veel werk verzet en 

nog meer ligt voor ons. Om alvast een beetje kennis te maken met wie er in het voortraject 

nu al actief zijn, de namen: 

Richard: website, arrangementen, reserveringen en algemeen 

Fredy: programma, catering en algemeen 

Lucas: organisatie, programma, contacten en algemeen 

In Frankrijk, het Comité d’Organisation: Adrien, Chantal, Gabriël, Jean Pierre, Jules en Lucas. 

Het comité werkt  nu vooral aan contacten met Conseil Général, Conseil Régional, 

Burgemeester, overige instanties, publiciteit, sponsoring, samenwerking, subsidie, Franse 

sprekers en artiesten, de faciliteiten en het programma.  In de loop van het traject zullen  

steeds meer mensen betrokken zijn om alles op tijd klaar te hebben. Totaal zullen zich bijna 

100 mensen inzetten om een bijdrage aan Vrede te leveren. Aan allen nu al: Chapeau!  Wil je 

contact met ons: centrelothlorien@gmail.com 

 

                    
 

 

 
Je kunt al reserveren via een aanmeldingsformulier op www.lothlorienfestival.com. Voor de 

vroegboekers bieden we een aantrekkelijk extraatje, kijk op de website voor meer 

informatie. 

Zorg dat je je tijdig aanmeld, met name de mogelijkheden op het centrum zelf zijn beperkt 

en in het aanlooptraject nu al deels geboekt. 

 

 


