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Aicinām jauniešus uz semināru „Nāc un pieslēdzies”!
Lai jauniešiem būtu iespēja aktīvi iesaistīties festivāla norisē un tā sagatavošanā, 10. martā pl. 15.00 draudzē „Prieka
Vēsts” (Bērzaunes ielā 6, Rīgā) notiks jauniešu seminārs „Nāc un pieslēdzies!”. Semināra dalībnieki varēs uzzināt visu
nepieciešamo par līdzdalību gaidāmajā festivālā, piedalīties kopīgā pielūgsmē grupas „Vēstniecība” un „History Makers”
slavēšanas grupas vadībā, būs arī konkursi un sadraudzība. Jauniešus uzrunās Baltijas Jauniešu festivāla direktors Viktors
Hamms un teoloģijas doktors Johanness Hartls (Vācija). Uz semināru aicināti Latvijas draudžu jauniešu vadītāji un viņu
komandas, kā arī kristīgie jaunieši gan no Rīgas, gan citām Latvijas draudzēm!

Apmācību kurss FM419 – iedrošinājums sekot Kristum
Īpaši jauniešiem pielāgotais apmācību kurss FM419 savu nosaukumu guvis no Kristus aicinājuma mācekļiem Mateja
evaņģēlijā: "Nāciet Man līdzi, Es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem" (Mateja 4:19). Šīs apmācības iedrošina kristiešus
atjaunot savu ticību un dzīvot saskaņā ar to, kā arī liecināt par savu ticību citiem. Apmācību kursu līdz festivālam plānots
īstenot Latvijas draudzēs, tādēļ 23. un 24. martā Mateja baptistu baznīcā notiks seminārs šī kursa pasniedzējiem. Kursa
apmeklētājiem tiks piedāvātas arī garīgās padomdošanas apmācības, kas sagatavos draudžu ļaudis darbam ar jauniešiem,
kuri festivāla laikā pieņems lēmumu sekot Kristum. Semināra pasniedzēji būs Billija Grehema Evaņģēliskās asociācijas
pārstāvji, un uz semināru aicināti dalībnieki no visām trijām Baltijas valstīm. Kursa materiāli un dalība seminārā –
bezmaksas, nepieciešamības gadījumā dalībniekiem tiek nodrošinātas naktsmītnes. Pieteikšanās un tuvāka informācija e-pasts: followup@byf2012.lv, mob. tālr.: 27767079.

Gatavosimies Lūgšanu un gavēņa dienai
Mēs zinām, ka svētību un izdošanos visām mūsu pūlēm festivāla rīkošanā var dot vienīgi Dievs - tādēļ esam aicināti vērsties
pie Viņa ar lūgšanām un gavēni, lūdzot svētību un vadību gan festivāla organizēšanā, gan norisē. Festivāla Lūgšanu komiteja
aicina bīskapus, mācītājus, kalpotājus un draudžu locekļus uz vienotu Lūgšanu un gavēņa dienu 30.martā, ar kopēju centrālo
pasākumu Pestīšanas Armijas telpās – Rīgā, Bruņinieku ielā 10a, 30. martā no plkst.15.00 līdz 21.00. Programmā - slavēšana
kopā ar dažādu konfesiju slavēšanas grupām; ar Vārdu kalpos Billija Grehema Evaņģēliskās asociācijas pārstāvji; lūgšanas
vadīs festivāla organizācijas komiteju dalībnieki.

Aicinām draudzes pasūtīt autobusus uz festivālu
Lai festivālu būtu iespējams apmeklēt visiem interesentiem no Latvijas, Lietuvas
un Igaunijas, aicinām draudzes jau tagad pasūtīt autobusus, kas jauniešus
festivāla dienā nogādās Rīgā un pēc festivāla - atpakaļ mājās. Pēc autobusa
rezervēšanas draudzei jāatsūta pieteikums uz Baltijas Jauniešu festivāla biroju ar
datiem par cilvēku skaitu, autobusu, savu adresi un atbildīgo personu par grupas
rezervāciju. Pieteikuma forma atrodama festivāla mājaslapā WWW.BYF2012.LV.
Festivāla organizatori ir gatavi segt draudzēm līdz pat 90% no autobusa īres
maksas. Ņemiet vērā, ka vietu skaits Arēnā Rīga ir ierobežots, un autobusu
rezervācija jau rit pilnā sparā! Vairāk informācijas par autobusu pasūtīšanu:
tālr. 60015026, mob. 27767073, e-pasts: rezervacija@byf2012.lv.

Kļūsti par festivāla draugu sociālajos medijos!
Kā visātrāk uzzināt par festivāla aktualitātēm un pavēstīt tās tālāk saviem
draugiem? Kļūsti par mūsu draugu sociālajos medijos! Aicinām jūs sekot līdzi
festivāla jaunumiem visos populārākajos sociālās saziņas kanālos: Twitter
(@BalticYouthFest), Facebook (BalticYouthFestival) un Draugiem.lv (Baltijas
Jauniešu festivāls). Tā ir tava iespēja iesaistīties un kļūt par festivāla vēstnesi,
padodot tālāk festivāla ziņas saviem draugiem. Papildus tam piedāvāsim dažādus
konkursus un jauniešu aktivitātes, kuru dalībnieki varēs saņemt lieliskas balvas!
Atgādinām, ka vairāk par festivāla norisi, programmu un dalībniekiem varat atrast
arī Baltijas Jauniešu festivāla mājaslapā – WWW.BYF2012.LV.

FESTIVĀLA KALENDĀRS
MARTS:
Seminārs jauniešiem „Nāc un pieslēdzies”:
10. martā pl. 15.00 draudzē „Prieka Vēsts”
Kursa FM419 pasniedzēju seminārs:
23. – 24. martā Mateja baznīcā, Rīgā
Lūgšanu un gavēņa diena:
30. martā pl. 15.00 – 21.00
Pestīšanas Armijas telpās

APRĪLIS:
Jaunu draudžu dibināšanas konference:
19.-20. aprīlī Lāčplēša ielā 37, Rīgā
Slavēšanas un lūgšanu vakars:
27. aprīlī pl. 19.00,
Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē
WWW.BYF2012.LV
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REBECCA KONTUS
Rebeka Kontus (Rebecca Kontus) ir 1984. gadā dzimusi
dziedātāja un komponiste no Pērnavas Igaunijā. Viņas pirmā
publiskā uzstāšanās notika divu gadu vecumā Ziemassvētku
koncertā baznīcā, bet pamatskolas periodā viņa jau dziedāja
dažādu mūzikas stilu ansambļos.
Šodien Rebeka Kontus ir profesionāla mūziķe, kura vienlīdz
labi izpilda pop, jazz, funk, gospel un soul dziesmas. Plašākai
publikai viņa kļuva zināma, pārstāvot Igauniju 2005. gada
Eirovīzijas konkursā kā viena no muzikālās apvienības
Suntribe dalībniecēm.
2008. gada pavasarī Rebeka izdeva savu pirmo džeza albumu
Inglite Pisarad (Eņģeļu asaras). Pēc veiksmīgas tā realizācijas,
viņa nekavējoties uzsāka darbu pie nākamā albuma un savas
ierakstu kompānijas izveides. 2008. gada augustā iznāca
Rebekas otrais solo albums DeJaVu (Viņš zina), ko izdeva
Rebecca Music. Šī albuma ieraksta tapšanā iesaistījās
pavisam 30 profesionāli mūziķi no Igaunijas, Austrālijas un
Amerikas.
Bez muzicēšanas Rebeka aizraujas arī ar citām mākslas
jomām, to vidū - ar horeogrāfiju, viņa ir iestudējusi kustības
vairākām deju grupām. Šobrīd turpinās Rebekas Kontus
muzikālie meklējumi studijās mūzikas skolā Parīzē. Rebeka
Kontus ir vienmēr aktīva, vēloties ienirt nezināmos ūdeņos,
tajā skaitā – improvizācijā mūzikā.
Albumi: Inglite Pisarad (2008); DeJaVu (2008); Kõrvaklapilaul;
Ta Teab (2008), Kas vaikida suudad (2009). Apbalvojumi:
3. vieta Sony Jazz Stage, Rīga (2008).
Vairāk: www.rebeccakontus.com

FLAMMO
Flammo ir enerģijas pilna grupa no Igaunijas, ko 2007. gadā
nodibināja trīs brāļi – Samuels, Joels un Daniels Reineri.
Puišiem vienmēr ir bijusi vēlēšanās nodarboties ar muzicēšanu.
Neskatoties uz to, ka daudzu gadu garumā viņi katrs ir spēlējuši
dažādās grupās un muzikālos projektos, ik pa laikam brāļi
tomēr satikās, lai nospēlētu kādu koncertu kopā. 2005. gadā
viņi pieņēma lēmumu oficiāli nodibināt savu grupu, kā
basģitāristu grupā uzaicinot savu senu draugu - Toniju Terasu
(Tõnis Teras).
Grupas muzikālo stilu galvenokārt veido ģitāru smagnējais
skanējums. Dziesmu vārdi skar dažādas dzīves situācijas, kuras
mēs ikkatrs reizēm piedzīvojam. Lai kas arī būtu uzstāšanās
vieta - skola, kultūras centrs, baznīca vai mūzikas festivāls,
Flammo vienmēr vēlas sniegt neaizmirstamu mūziku ar
piesātinātiem ritmiem, ģitāras skaņām un satriecošu
vēstījumu, kas stāsta par visu laiku Lieliskāko Notikumu, kāds
jebkad noticis.
Grupa Flammo ir koncertējusi Igaunijā, Latvijā, Somijā un
Zviedrijā. Savu debijas albumu „Flammo” grupa laida klajā
2011. gada maijā.
“Ir labi un slikti brīži mūsu dzīvē, bet vienmēr blakus ir cerība”,
apliecina grupa Flammo.
Dalībnieki: Samuel Reinaru (galvenais vokāls, ģitāra), Joel
Reinaru (pavadošais vokāls, ģitāra), Daniel Reinaru (pavadošais
vokāls, bungas), Tõnis Teras (basģitāra)
Albums: Flammo (2011)
Vairāk: www.cruxmedia.ee/flammo
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