
    
Bijna zomer en het feest van Vrede, ontmoeten en genieten komt er aan! 

Het programma is al bijna helemaal gevuld en de voorbereidingen verlopen naar wens. Ben 

je er ook bij in september?  

In deze nieuwsbrief informeren we je uitgebreid over de stand van zaken. 

 

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

         Ca se passe en Haute Marne ! 

                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is nog veel in beweging en er lopen nog allerlei contacten. Hierna lees je hoe het 

programma er voorlopig uitziet. Nieuw is het contact met Tibetaanse Monniken die mogelijk 

een Mandala komen maken. Hilde Goris uit België, komt een zandceremonie doen. Dan is er 

nog uitwisseling met Angaangac en eind juni wordt duidelijk of de Oglala Sioux gaan 

deelnemen. Muzikaal gezien zitten we aardig vol, maar we hebben nog een paar lijntjes 

lopen, o.a. naar Camille! Helaas komt Herman van Veen niet, hoewel hij er erg graag bij 

wilde zijn kon in zijn drukke agenda in de periode van het festival geen dag worden 

vrijgemaakt. Dat houden we dan tegoed. Gerard van de Waard begeleidt in het 

middagprogramma het lopen van het labyrint. 

             The world is closing in 

  Did you ever think,  that we could be so close, like brothers 

  The future's in the air,  I can feel it everywhere 

  Blowing with the wind of change 

  The wind of change, blows straight into the face of time 

  Like a stormwind that will ring, the freedom bell for peace of mind 

  Let your balalaika sing, what my guitar wants to say 
       (wind of change, the scorpions) 



 

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit: 

Ceremonies,  lezingen, heling, yoga, meditatie in de ochtend:  

      Elisabeth Araujo , Maya– Ruben Saufki en Ruben jr., Hopi – Carola Esparza en Gerardo  

      Arrieta, Sjamanen Chili – Dr. Carl Calleman, Schrijver en wetenschapper,- Tatsuhiko  

      Kimori, Healer, Japan – Alain N’Dongo, sjamaan, Gabon – Pinky More, yogateacher, India.  

Kunst, workshops, theater, markt, open podium in de middag:  

      Roberto Lopez, Mexico – Banwo Toukko, Niger – The Storyteller, Nederland – Artisan du  

      Monde, Chaumont – Hilde Goris, zandcirkel-ceremonie, België - Global meditation for  

      Worldpeace ( Carl Calleman) - 4 exposities –  diverse bands – korte act van één van de  

      gasten- fotosessie met gasten -mini concerten o.a. Samitha Mundgur en Wood & Winds – 

      lezingen,  o.a. Luc Sala – labyrint lopen – paëlla – frites – Kiosk des Fruits – Indiase Chai   

En natuurlijk veel muziek:  

     Red Fulka – Billy TK- Anna Agren/Roel Dullaert- David Rovics –Gray Hat Band – Hyperbios -     

    Z-Plank - Pole Neutre - Geraldine Salmon - Wood & Winds - Harry Loco – Samitha Mundgur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

We zijn nog in contact met velen en hopen dat het programma nog wordt aangevuld met: 

- Vincent Cespedes, Franse Filosoof, bekend van het “Spel van de Phoenix”. 

- Angaangac, sjamaan uit Groenland en schrijver van  het boek “Ice Wisdom” 

- Camille, beroemde en internationaal bekende Franse zangeres.  

 
Een van de grote successen van het festival 

in 2011 waren de Hopi. Vooral de 

ceremonie van de Adelaar heeft op velen  

indruk gemaakt. De naam ‘Hopi’ staat voor  

‘’The Peaceful People’’ of ‘’Peaceful Little 

Ones’’. Ook dit jaar zullen ze aanwezig zijn. 

 

Nieuw in het programma 

is David Rovics. 

Hij is protestzanger uit de 

verenigde staten en heeft 

met zijn lyrics al vele 

ogen geopend. We zijn erg 

verheugd over zijn komst! 

 

Nog een aantal speciale 

gasten staan op de lijst van 

genodigden. Zo hopen we op 

de komst van de Tibetaanse 

Monniken voor het maken 

van een zandmandala. 

 

Om het feest helemaal compleet te 

maken komt dit jaar ook Red Fulka 

met het beste van akoestische 

instrumenten, tribale grooves, dance 

beats en elektronische klanken.

 



 

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

- 9 daags VIP Arrangement op centre Lothlorien, 15-23 september, vanaf € 600,- pp 

Overnachting in kamer of caravan, inclusief maaltijden, activiteiten en 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.  

- B+B of Gite Arrangement, binnen 15 km afstand,  

met ontbijt en deelname programma 

- Passepartout hele programma € 150,-  

Dagkaart ochtend € 50,- Concertkaart 2 avonden € 35- 

De eerste Arrangementen zijn bijna volgeboekt! 

Wil jij overnachten op een kamer of caravan op Centre 

Lothlorien? Wil jij ook verblijven op de half pension camping 

op het centrum zelf? Boek dan nu! 

 

 

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

het festival terrein, in het middagprogramma een 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,-. Er is al veel 

belangstelling, meld je op tijd aan. 

 

 

Zaterdag en zondag is er een grote internationale markt, met deelnemers uit de regio, 

internationale gasten en meer. Wil je standhouder zijn  op de internationale markt dan 

geldt:  Ideële doelen gratis standplaats. Commerciële kraamhouders voor 2 dagen € 100,-  

                                                   

 

Zomaar een paar mailberichten die we binnen kregen: 

LOLMA,  I'M HAPPY TO HEAR FROM YOU AND LOOKING FORWARD TO SEEING YOU ALL AGAIN.  

THANKS FOR KEEPING ME INFORMED. AND I'LL SEND THE FLYER AND ALSO WORD OF MOUTH TO AS 

MANY PEOPLE HERE IN AMERICA AS WELL AS IN EUROPE. KWAK-KWAH, RUBEN SAUFKI, HOPI  

 

Het festival van 2011 heeft mij trouwens veel gebracht. M.n. de ceremonie bij de ceremonie 

van Ruben voelde ik als het ware een schop onder mijn kont om nu maar eens de wereld in te 

gaan en uit te gaan delen. Dit ben ik ook gaan doen, en naast mijn werk in de 

vrouwenopvang geef ik nu allerlei cursussen en workshops. De energie van de plek én het 

festival zijn heel stimulerend en bijzonder, mooi dat je het weer neerzet. (Ingrid Nehmelmans) 

 



 

We zoeken nog enkele helpende handen voor o.a. bardienst, schoonmaak en beveiliging. Wil 

je meehelpen en je inzetten om het festival tot een groot feest te maken,  meld je dan aan. 

Voor 7 uur per dag hulp heb je een gratis  kampeerplaats en maaltijden, vrij toegang tot de 

activiteiten buiten je diensturen, een T-shirt en 10 consumptiebonnen. Je eigen bijdrage 

hiervoor bedraagt 35,- Je kunt je middels het aanmeldingsformulier op 

www.lothlorienfestival.com opgeven. Fijn als je mee komt bouwen! 

 

We hebben via de Stichting Wounded Knee een lijntje lopen naar de Oglala Sioux in het Pine 

Ridge reservaat in Dakota. De Oglala’s zijn een van de zeven stammen die samen de Sioux, 

het volk, vormen. Een delegatie bezoekt in juni het reservaat en gaat voor ons proberen een 

of meer vertegenwoordigers van stam naar het Festival te halen. De Oglala’s waren o.a. 

sterk betrokken bij de Slag bij de Little Big Horn en het grote tragedie van de Massacre at 

Wounded Knee zal bij velen ook bekend zijn. In de jaren zeventig kreeg dat nog eens extra 

aandacht, ook in de muziek, via 

de band Redbone: “We were all 

wounded at Wounded Knee”.  

Bekende Oglala’s in de 

geschiedenis zijn Crazy Horse, 

Red Cloud en de laatste grote 

Indiaanse ziener Black Elk. 

                           
Ontwerp Standbeeld van Crazy Horse met 

op de achtergrond het beeld in uitvoering. 

 

We hopen van dat het lukt om 

De Oglala’s als gast te mogen 

verwelkomen op het festival. Steek je er ook een kaarsje voor aan en stuur je een 

uitnodiging met ons? 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

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.  

De volgende sponsors doen al mee:   - Hurson, Foulain 

- The Storyteller, Bergeijck   - Frontier Bookshop 

- Hotel le Chalet, Foulain   - Beausoleil, Electricité, Marault 

- Garage Ribeiro, Mandres la Côte        - Bio Monde, Langres 

- Clinique Motoculture, Foulain  - Chant’Osier, Fayl Billod 

- Ecocartridges, Chaumont   - EBP Geluid en licht, Nijmegen 

- Gerard van Rossum Fotografie, Ezinge - De Brug Advies, Leiden 



               

De nieuwe energiekalender is verkrijgbaar. 

De kalender begint op 26 juli 2013 en 

loopt tot en met 25 juli 2014, het 

Mayajaar.  In de Nieuwe Tijd waarin veel 

mensen op zoek zijn naar zichzelf en De 

Weg, een prachtig hulpmiddel om weer af 

te stemmen op de energie van elke dag. 

Om weer natuurlijk te leven, mee te gaan 

op de stroom van het universum en aan te 

sluiten op het ritme van Moeder Aarde. 

Kosten € 22,50 inclusief verzendkosten.  

2 TALIG: Engels en Nederlands 
 

 

Het internationale programma op Lothlorien begint al op 8 september.  

In de week van 8 tot 15 is Carola Esparza onze speciale gaste en geeft een workshop van 5 

ochtenden waarin de verbinding met de natuur centraal staat. Carola is een ongelooflijke 

wijze, spuirituele, hartelijke en vrolijke vrouw, heerlijk om met haar deze week in te vullen. 

De week van 22 – 29 is Tatushiko Kimori onze speciale gast en hij biedt een workshop van 5 

ochtenden “Healing Mother Earth”. We  hebben van deze prachtige, vrolijke en wijze man 

veel geleerd en wonderen zien gebeuren.  

Voor beide weken kun je je via de website van centre Lothlorien aanmelden als deelnemer: 

www.centrelothlorien.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilde Goris uit Belgiè, komt in het programma een zandcirkel project doen. Wij vragen aan 

alle deelnemers om uit eigen woonplaats en land een potje zand mee te nemen om tijdens 

het festival in een ceremonie ook samen met de kinderen van Foulain een cirkel van zand te 

maken. Het wereld zandproject dat Hilde doet, word zo weer een beetje rijker.                  

Zondag 8 – 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 



 

- Dr.Carl Johan Calleman brengt in september een nieuw boek uit : “The Global Mind 

and the Rise of Civilisation”. Hij zal dit tijdens het festival presenteren. 

- Van Lucas Slager en Fredy Wamelink verschijnt begin juli een nieuw boek: “Eet 

Smakelijk, Leef Gezond”, een boek met basiskennis over voeding. Korte en praktische 

informatie die iedereen over voeding zou moeten weten. 

- De lagere school in Foulain gaat aansluiten bij het festival. Een aantal elders zal 

tijdens de lessen iets vertellen over hun cultuur en visie over vrede. De kinderen gaan 

meedoen aan de zandcirkel en mogelijk komt er nog een eigen project van de school  

- Ook Tatsuhiko Kimori werkt aan een boek: “Return of the King”. Het boek wordt nu 

uit het Japans in Engels vertaald en daarna van het Engels in het Nederlands.  

- Red Fulka speelt op 21 juni op het Festival in Cogolin aan de Côte d. Azur 

- David Rovics tourt de juni maand nog door de Engelstalige landen, zie 

www.davidrovics.com 

- Nieuw contact is met de Franse Filosoof Vincent Cespedes voor een lezing over zijn 

internationale spel “le Jeu du Phenix”.   

 

 

Hoewel het programma al flink gevuld is, zullen ook de komende maanden nog aanvullingen 

mogelijk zijn. We  houden je helemaal op de hoogte via onze website: 

www.Lothlorienfestival.com.    Kijk regelmatig even wat er voor nieuws is. 

We adviseren je niet te lang te wachten met aanmelden. We hebben maximaal 400 plaatsen 

beschikbaar, dus stuur nog vandaag je aanmeldformulier. 

 
                                         

 


