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Festivāls varēs uzņemt divreiz vairāk apmeklētāju! 
Priecīga ziņa - pateicoties augstajai apmeklētāju atsaucībai, Baltijas Jauniešu festivāls Arēnā Rīga 9. jūnijā notiks divos laikos: 
pl. 14.00 un pl. 20.00! No aptuveni 10 000 pieejamām vietām Arēnā Rīga līdz aprīļa beigām bija rezervēti jau aptuveni 80% 
vietu. Tādēļ, lai nodrošinātu iespēju festivālu apmeklēt visiem interesentiem, festivāla pasākumi notiks gan pl. 14.00, gan pl. 
20.00, piedāvājot lielisku četru stundu garu muzikālo programmu abos laikos. 

Visiem, kas līdz 1. maijam ir rezervējuši savas vietas Arēnā Rīga, vietu rezervācija paliek spēkā uz festivāla pirmo (dienas) 
pasākumu pl. 14.00. Sākot ar 1. maiju, ir pieejama vietu rezervācija arī uz festivāla vakara pasākumu, kas sāksies pl. 20.00 un 
ilgs līdz pusnaktij. Uz pasākumu pl. 20.00 iespējams rezervēt vietas gan individuāli (vietu rezervācijas limits turpmāk - trīs 
vietas), gan piesakoties grupās. Uz vakara pasākumu īpaši ielūdzam Rīgas iedzīvotājus, taču joprojām arī draudzes no visas 
Latvijas aicinātas pieteikt grupu autobusus. Tādēļ gaidīsim festivālā jūs visus - un arī jūsu draugus! 

 

Apmācību kurss FM419 – vairāk kā 50 vietās Latvijā 
Īpaši jauniešiem pielāgotais apmācību kurss FM419 iedrošina kristiešus atjaunot savu ticību un dzīvot saskaņā ar to, kā arī 
liecināt par savu ticību citiem. Aprīļa beigās un maija sākumā kurss notika piecās vietās Rīgā, savukārt maijā kurss FM419  
turpinās vairāk kā 50 vietās Latvijā. Detalizēti kursa norises laiki, kā arī informācija par tā norises vietām visā Latvijā pieejama 
festivāla mājaslapā WWW.BYF2012.LV, kur šie dati tiek regulāri papildināti. Uz kursu FM419 aicināts ikviens, kas vēlas pieaugt 
savā sekošanā Kristum. Kursa apmeklētājiem tiks piedāvāta iespēja kļūt par brīvprātīgajiem padomdevējiem, lai palīdzētu tiem 
jauniešiem, kuri Baltijas Jauniešu festivāla laikā pieņems lēmumu sekot Kristum. 

 

Nākamais Slavēšanas un lūgšanu vakars - Sv. Ģertrūdes baznīcā 
Katru mēnesi līdz festivālam esam aicināti pulcēties uz Slavēšanas un lūgšanu vakariem dažādu konfesiju dievnamos. Lai 
Latvijas jauniešus un gaidāmo festivālu mēs kopīgi uzticētu Dieva vadībai, šoreiz tiekamies 18. maijā pl. 19.00 Rīgas Vecajā Sv. 
Ģertrūdes baznīcā (Rīga, Ģertrūdes iela 8). Mēs zinām, ka svētību un izdošanos visām mūsu pūlēm festivāla rīkošanā var dot 
vienīgi Dievs - tādēļ lūgsim Viņa svētību un vadību gan festivāla organizēšanā, gan norisē! 

Atgādinām, ka katru vakaru pl. 22.00 aicinām visus vienoties lūgšanā par Baltijas valstu jauniešiem - jūsu atbalsts un lūgšanas ir 
ļoti nozīmīgas ikvienam jaunietim, kurš Dievu vēl nav iepazinis. Turpināsim palikt aizlūgšanās arī par tiem mūsu draugiem, kurus 
aicinām uz festivālu!  

 

Aicinām jauniešus kļūt par festivāla vēstnešiem 
Mēs priecājamies, ka tu būsi festivālā, un droši vien aicināsi uz to arī savus 
draugus. Bet kā uz festivālu uzaicināt jauniešus, kurus tu nepazīsti? Aicinām 
draudžu jauniešus kļūt par festivāla vēstnešiem, piedaloties ielūgumu izdalīšanā 
jauniešiem Rīgas un citu Latvijas pilsētu ielās! Jau vairākas Rīgas draudzes ir 
izveidojušas komandas, kas maija beigās ielūgs Rīgas jauniešus uz festivālu Arēnā 
Rīga. Taču mums ir vajadzīgi papildspēki! Arī tu vari pieteikties šajā svarīgajā 
misijā – vai nu izveidojot savas draudzes komandu, vai arī piesakoties viens pats. 
Tava palīdzība mums ļoti noderēs. Lai pieteiktos, raksti uz info@byf2012.lv – 
iepriekš pateicamies!
 

Pēdējā iespēja pieteikties uz flashmob! 
Esi jaunietis, kurš gatavs izaicinājumiem un jauniem piedzīvojumiem? Baltijas 
Jauniešu festivāla flashmob organizatori Dace un Uldis Zvirgzdiņi aicina jauniešus 
piedalīties kopīgā zibakcijā, kas norisināsies 3. jūnijā pie Origo un Vecrīgā, bet          
9. jūnijā – pie Arēna Rīga. Kas visiem būs kopīgi jādara? Tas lai paliek noslēpums – 
atklāsim vien to, ka Dace un Uldis Zvirgzdiņi ir deju pasniedzēji... Viņi paši saka: 
„Šis flashmob dod iespēju izkustēties ikvienam - gan tādiem, kas ir dejojuši pirms 
tam, gan tiem, kas to vēl tikai vēlas darīt. Katrs varēs mācīties atbilstoši savam 
sagatavotības līmenim”. Pieteikšanās - rakstot uz e-pastu flashmob@byf2012.lv. 

 

FESTIVĀLA KALENDĀRS 

MAIJS: 
Slavēšanas un lūgšanu vakars:  
18. maijā pl. 19.00 
Rīgas Vecajā Sv. Ģertrūdes baznīcā 
 
Kurss FM419 Latvijas draudzēs, 
grafiks:  www.byf2012.lv (FM419) 

 

JŪNIJS: 
BALTIJAS JAUNIEŠU FESTIVĀLS 
2012. gada 9. jūnijs,  

pl. 14.00 un pl. 20.00 
Arēna Rīga, Skanstes iela 21 
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BALTIJAS JAUNIEŠU FESTIVĀLS: 2012. GADA 9.JŪNIJS, ARĒNA RĪGA 

NEWSBOYS / MICHAEL W. SMITH / PARACHUTE BAND / REBECCA KONTUS / FLAMMO 

PATLIS BAND / GYVAI / VĒSTNIECĪBA / VALDIS INDRIŠONOKS & BAND / EX ANIMO 

PATLIS BAND 

LELB.LV LBDS.LV KATOLIS.LV 

PALDIES MŪSU ATBALSTĪTĀJIEM: 

GYVAI 
Aleksandrs Patlis (Alexander Patlis) uzaudzis Grodņā, 
Baltkrievijā. Jau kopš bērnu dienām Aleksandrs atradies 
populāras mūzikas varā, tā skanējusi visur un nepārtraukti. 
Piecu gadu vecumā viņš tika aicināts mācīties Mūzikas 
akadēmijas vidusskolā, savukārt 14 gadu vecumā Aleksandrs 
uzsāka mācības Grodņas Mūzikas koledžas akordeona klasē.  

Viņa aizraušanās ar populāro mūziku bija neatturama - 
klausoties White Snake, Deep Purple, Pink Floyd un Yes, viņš 
sapņoja kļūt par rokzvaigni. 16 gadu vecumā nopircis savu pirmo 
bungu komplektu, viņš sāka piespēlēt dažādos koncertos un 
kāzās. Kad Aleksandram palika 18, viņu iesauca obligātajā kara 
dienestā, un divu armijā aizvadīto gadu laikā viņš sniedza 200 
koncertus. 

1997. gada 17. maijā Aleksandrs nodibināja pats savu grupu ar 
nosaukumu Novi Ierusalim. Grupa izdeva sešus albumus un 
sniedza neskaitāmus koncertus Baltkrievijā, Krievijā, Amerikā, 
Baltijas valstīs un daudzviet citur Eiropā. 2006. gada septembrī 
Aleksandrs uzsāka savu solo karjeru. Viņa dziesma “Tev” tika 
iekļauta Baltkrievijas labāko dziesmu kolekcijā. 

Dalībnieki: Alex Patlis (vokāls, komponists, vārdu autors), Vitaly 
Vechersky (ģitāra, aranžējums), Alex Hilyuta (bungas), Ilia Ivanov 
(basģitāra), Yury Barbuk (skaņu indženieris). 

Albumi: Holy God (1993); Come Back Home (1995); What Do 
You Think About It? (1997); Novi Jerusalem (1999); Nyeba 
Oskolki (2002), The Best (2002), The Fragments of Heaven 
(2002), Vremya Blagopriatnoe (2004), Ya Podaryu Tebye (2005), 
Heart Lines (2007), Chitaj moi misli (2011). 

Mājaslapa: http://alexpatlis.com/  

 

Grupa GYVAI savu darbību aizsāka 2001. gada rudenī, bet jau 
2003. gada vasarā iznāca grupas debijas albums, kas pavēra 
iespēju sniegt koncertus ne tikai Lietuvā, bet arī ārpus tās. 
2006. gadā grupa izdod savu otro albumu „91”, kas tika 
ierakstīts Pēterburgā sadarbībā ar amerikāņu producentu 
Džoju Paueru (Joey Powers), kurš ir strādājis kopā ar 
Aersomith, White Cross, Cyndi Lauper un citiem mūziķiem. 

Kopš tās dienas GYVAI piedzīvojuši vērā ņemamus 
starptautiskus panākumus. Viņu dziesma “Es bez Tevis” (Me 
Without You) iekļuva MTV Baltic un MTV Baltic Rock mūzikas 
kanālu Top 10. 2008. gadā grupa ar savu dziesmu “Putns” 
(Paukštis) pārstāvēja Lietuvu Eirovīzijas konkursā, iegūstot 4. 
vietu. Dziesma izraisīja lielu interesi un tika iekļauta vairākās 
radio programmu dziesmu listēs Eiropā. Grupa ir saņēmusi 
godalgas arī daudzos citos vietējos un starptautiskos mūzikas 
konkursos, ieskaitot vairākus alternatīvās mūzikas konkursus. 

GYVAI uzstājas visur, kur vien tos aicina – gan pagrīdes mūzikas 
klubos, gan milzīgos stadionos, skolās un baznīcās. GYVAI ar 
nepacietību gaida katru iespēju muzicēt un ir atvērti dažādiem 
izaicinājumiem. Pat tādi grupas dalībnieku dzīves pavērsieni kā 
kāzas, bērnu piedzimšana vai pievēršanās operas skatuvei 
nespēj mūziķus atturēt no kopā spēlēšanas. 

Dalībnieki: Milda Kriščiūnaitė (vokāls, taustiņi), Justas Kupstys 
– (elektriskā un akustiskā ģitāra), Josh McClung (bungas), Dima 
Škulis (basģitāra). 

Albumi: GYVAI (2003); 91 (2006); Me Without You (2009);            
-/+ (2011) 

Mājaslapa: http://www.gyvai.com/ 
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