WorldPeaceChild
ORGANISEERT HET AVONTUURLIJKE:

AVATAR FESTIVAL
28 en 29 Augustus
Erkemederstrand, Zeewolde

Avatar: komt uit het Sanskriet: Avatara: letterlijk de neerdalende, en

betekent: de incarnatie

Avatara's zijn de sterkste wezens in het heelal. Ze hebben de
verantwoordelijkheid voor het zorgen voor de rust en balans in het
universum. Ze komen misschien als incarnatie van een God, maar hebben
daarbij nog steeds dezelfde krachten. Ook hun onsterfelijkheid behouden
ze, wetend dat, als het erop aankomt, ze die altijd ten goede moeten
gebruiken.

Het Avatar Festival:
Voor dit festival is het speciale
Avatar Fractal Heart Labyrinth ontworpen.
In het Labyrint maak je een reis door 7 beschavingen
met magische Avatar wezens die je begeleiden in de
49 opdrachten om je eigen Avatar te activeren.
Het festival is op een magische wijze aangekleed met mooie decors, een
podiumtent, geometrie en prachtige omgeving aan het strand en midden in
de natuur. Alle deelnemers zijn aangekleed op hun eigen Avatar wijze,
hierdoor ervaar je het hele festival als een levensecht sprookje dat
werkelijkheid wordt. Zo zullen er engelen, tovenaars, oerwezens,
dierwezens, elfen, goden en godinnen en sterrenwezens aanwezig zijn.
Als welk Avatar wezen kom jij verkleed?
Samen creëren we een prachtige wereld met behulp van de volgende
disciplines onder professionele begeleiding:
Muziek, Dans, Mantra’s, Zang, Meditatie, Qigong, Yoga, Geometrie,
Krijgskunst, Wetenschap, Affirmaties, Visualisaties, Mandala’s Tekenen en
Schilderen, Schrijven en Dichten, Decor, Zand-Mandala’s

Zaterdag 28 augustus:
14:00-20:00 uur
voor volwassenen
investering: 25 euro
Verdiepende Play-shops
o.b.v. professionele Avatars
Met o.s. Dans, Sacred Choreography Qigong, Tai Qi Chuan,
Stem en Soundhealing, Meditatie, Power Steering
Fractal Heart Labyrinth, diverse gastartiesten,
Avatar Show en afsluitend groots (muziek, dans en intentie)
Live Concert door: HealingSoundMovement
Op een speelse wijze wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
Bewustwording van het lichaam, energie leren voelen binnen en buiten het lichaam,
leren over de natuur en de seizoenen, kosmische verbinding, ademhaling, rust en
meditatie, fysieke uitdagingen, stem activaties, balans en kracht oefeningen van het
lichaam, non-lokaal bewustzijn, energiebanen en punten in het lichaam voor het
zelfhelend vermogen, choreografie, drummen, zingen, leren omgaan en accepteren van
de emoties, leren vanuit het hart te leven!

Zondag 29 augustus:
12:00-22:00 uur
Entree: 25 Euro voor volwassenen
Kinderen van 7 t/m 12 jaar: 7 Euro.
Kinderen tot 7 jaar gratis
Deze dag staat in het thema van feest, show, spel, activaties, theater.
Een avontuur voor jong en oud.
We beginnen de dag met het Avatar Labyrint
Centraal hierin is zowel de gezamenlijke intentie (groepscoherentie) als het
individuele avatar proces.
Daarnaast zullen er diverse bijzondere optredens zijn op het hoofdpodium
van gastartiesten, muzikanten, kunstenaars, soundhealers , dansers en speciale acts.
Avond programma: De Avatarshow met dansers en martial arts Avatars.
Healing Sound Movement concert met gastartiesten

En als afsluitend dansfeestje Dj Shanto van Nataraj

(http:www.nataraj.info) En er is een speciale verrassingsact…
Op het Avatar festival kun je naast het programma ook genieten van
diverse stands, catering, healingen en readingen, kinderactiviteiten en moeder natuur.
Let op: aanmelders voor 15 augustus 2010 betalen een speciale kortingprijs van 20
euro. Voor familie en groepskortingen en vrijwilligers kun je een e-mail sturen.
Er is nog plek voor standhouders, healers en readers.
Alle opbrengsten van dit festival gaan naar het project WorldPeaceChild
om kinderen over de hele wereld met elkaar te verbinden d.m.v
een lied, dans, tekening en videoclip. Met de boodschap: Vrede.
Met dit festival zamelen we geld in voor Israëlische en Palestijnse kinderen.
In de maand mei zijn er videoclips gemaakt met Tibetaanse en Indiase kinderen.
Check vooral de website video’s voor een mooie impressie!

