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Het nieuwe vredesfestival staat in de steigers: van zaterdag 5 tot zaterdag 12 september
organiseert Centre Lothlorien het 3e Internationale en Multiculturele Vredesfestival. De
week biedt een fantastisch programma, brengt veel prachtige mensen samen en geeft een
breed scala aan activiteiten. Voor iedereen is er te vinden wat zij of hij zoekt en voor alle
culturen aansprekende ceremonies, lezingen, workshops, uitwisseling, muziek, dans en veel
meer.

We hebben al een indrukwekkende lijst met Elders, sprekers, artiesten enzovoort die komen:
Martha Llanos, Peru
Tibetaanse Monniken, Séra Djé Klooster
Elisabeth Araujo, Guatemale
Donna Rossa, Chili, met Carola Esparza
Ruben Saufkie, Hopi
Morten Wolf Storeide en de Wolrddrum
Tatsuhiko Kimori, Japan
Chief Phil Lane van de Lakota
Hilde Goris, België
Francisco en Nasly Quiroga, Columbia
Roberto Lopez, Mexico
The Barnwell Shift, San Diego
Anna Agren en Roel Dullaert
Olivier Ledoux, Frankrijk (Totem)
Pinky More, India
Billy TK Senior, Maori, Nw Zeeland
Les Bures Haleurs
Martine Lancetti, Martinique
Jos Kester, Nederland
Uncle Rob, Aborignal Australië
en er lopen nog veel contacten, het wordt een indrukwekkend programma.

Op www.lothlorienfestival.com vind je het voorlopige programma en kun je zien wie er
allemaal gaan komen, uitgenodigd zijn en welke activiteiten er zullen zijn. De arrangementen
staan er ook op en je kunt al boeken. Wees er op tijd bij, het aantal plaatsen is in
tegenstelling tot de eerdere festivals gelimiteerd en er zijn al een aantal boekingen binnen.
Dus, reserveer alvast je kamer, caravan of kampeerplaats en zorg dat je er bij bent!

Voor het nieuwe festival zijn er enkele wijzigingen in de opzet doorgevoerd. Zo zijn de
activiteiten op zaterdag 5 en zondag 6 september allemaal in en bij het dorp Foulain en is
het programma van maandag 7 tot en met vrijdag 11 september, heel knus, in zijn geheel op
het terrein van Centre Lothlorien. Kamperen is alleen mogelijk op centre Lothlorien,
daarvoor hebben we een extra veld beschikbaar met ongeveer 75 plaatsen.

Zaterdag 5 september zijn er in het dorp een aantal exposities, een internationaal
Petanquetoernooi, animatie, muziek, lezingen, open podium en ’s avonds concerten.
Zondag 6 september ook in Foulain, exposities, markt, vide grenier, presentaties, lezingen,
animatie, muziek en open podium. Die dag is er geen avondprogramma.
Maandag 7 – vrijdag 11 september zijn er in de ochtend ceremonies, lezingen en andere
activiteiten – ’s middags mini markt met massages, muziek, workshops, open podium en
open uitwisseling – s’avonds concerten, alle activiteiten zijn op het centrum.

De internationale markt is op zondag 6 september! Daarvoor kun je je nu al aanmelden. Wil
je tijdens de gatheringweek van maandag – vrijdag middels een stand iets aanbieden dan
kan dat alleen in samenhang met een activiteit of workshop in het middagprogramma.

Wil je komen ondersteunen en deelnemen, dan kan je als vrijwilliger solliciteren.
In principe werk je 7 uur per dag, van zaterdag - zaterdag en betaal je € 75,- voor camping en
3 maaltijden per dag. Buiten de werktijden is er veel ruimte om deel te nemen aan het
programma. Zaterdag de 12e ruimen we samen op en sluiten we samen feestelijk af.

Om het festival mogelijk te maken kunnen we niet zonder financiële ondersteuning. De
kosten voor het geheel liggen door de komst van vele buitenlandse gasten aanzienlijk hoger
dan de inkomsten uit entree e.d. Graag doen we daarom een beroep op je om een donatie
te doen, sponsor te worden of sponsors te zoeken. Samen maken we het mogelijk!

Het festival biedt onderstaande arrangementen. Op www.lothlorienfestival.com alle info.
Chateau Arrangement
Sponsorschap vanaf € 595,- per persoon
Caravan Arrangement
Sponsorschap € 525,- per persoon
Camping halfpension
Sponsorschap € 70,- per persoon per nacht
Camping zelfvoorzienend Sponsorschap € 50,- per persoon per nacht

Vanaf nu houden we de website actueel en kan je de aanvullingen en nieuwtjes volgen.
Het programma zal nog verder groeien, er lopen nog veel contacten met elders, musici,
sprekers, workshopleiders en anderen.
We hopen dat je mee komt doen, mee komt delen en mee komt uitdragen:
Nu is de tijd om een betere samenleving richting te geven, een maatschappij waarin respect,
vrede, liefde en harmonie vanzelfsprekend zijn, waarin we niet langer elkaar afrekenen op
verschillen maar elkaar omarmen voor wat we overeen komen, en dat is heel erg veel.
De nieuwe wereld begint bij jou, bij mij en vandaag!

Er komen veel prachtige mensen voor een week naar Lothlorien om deel te nemen aan het
Vredesfestival. Om hun boodschap en visie ook verder uit te dragen en te delen met zoveel
mogelijk mensen, zijn een aantal van de speciale gasten bereid een week of langer in Europa
te blijven. Je kunt ze uitnodigen om bij jou, bij jou in de buurt of waar en op welk evenement
ze welkom zijn, een ceremonie, lezing, workshop of optreden te komen geven.
Maori Vredesambassadeur en gitaar virtuoos Billy TK is meerdere weken in Europa. Hij geeft
vredeslezingen, brengt de Maori vredesvisie en speelt zijn fantastische muziek.
Olivier Ledoux, beeldhouwer (zie de beelden op centre Lothlorien) is van september – maart
beschikbaar voor workshops op festivals en andere klussen.
Ruben Saufkie, Phil Lane, Martha Llanos, Uncle Rob, Elisabeth Araujo en, als hij komt ook
David Rovics, zijn de week na het festival beschikbaar.
Carola Esparza is de zomer over in Europa.
Neem contact met ons op als je iets met of voor ze kunt organiseren:
centrelothlorien@gmail.com

De week van 10 – 17 mei organiseren we op centre Lothlorien voor de 2e keer

de Ceremonie van de 8000 Drums
De ceremonie wordt gegeven door Toltecs uit Mexico. Een heerlijke week zonder tijd, zonder
moeten, van ceremonies en verbinding met de windstreken, de elementen en vooral met
Moeder Aarde en elkaar.
Op onze website www.centrelothlorien.com vind je hierover meer informatie en tevens ons
jaarprogramma voor zover nu bekend.

We wensen je een inspirerend, boeiend, vredevol, gezond,
harmonieus en vervullend 2015.

