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Rezervē savu vietu Baltijas Jauniešu festivālā!
Baltijas Jauniešu festivālu Arēnā Rīga vēlas apmeklēt ļoti daudzi – tādēļ festivāla ietvaros 9. jūnijā notiks divi pasākumi: pl.
14.00 un pl. 20.00, piedāvājot lielisku četru stundu garu muzikālo programmu abos laikos. Lai jūs varētu būt droši par savām
vietām Arēnā Rīga, aicinām tās rezervēt tūlīt!
Tā kā visas vietas uz festivāla dienas pasākumu pl. 14.00 ir rezervētas, šobrīd ir iespējams rezervēt vietas uz pasākumu pl.
20.00. Vietu rezervāciju šobrīd var veikt gan individuāli (vietu rezervācijas limits - trīs vietas), gan piesakoties grupās no jūsu
draudzes.
Atgādinām, ka individuālo sēdvietu rezervācija tiks atcelta 15 minūtes pirms katra pasākuma – pl. 13.45 un 19.45, tādēļ
ieradīsimies uz festivālu Arēnā Rīga laikus!

Pulcēsimies uz Slavēšanas un lūgšanu vakaru Mateja baznīcā
Līdz Baltijas Jauniešu festivālam atlicis pavisam nedaudz – tādēļ draudžu ļaudis aicināti uz Slavēšanas un lūgšanu vakaru, kas
notiks Mateja baznīcā (Matīsa ielā 50b) piektdien, 1. jūnijā plkst. 19.00. Katru mēnesi līdz festivālam esam pulcējušies uz
šādiem vakariem dažādu konfesiju dievnamos, un šis būs pēdējais Slavēšanas un lūgšanu vakars pirms festivāla.
Pasākumā paredzētas kopīgas lūgšanas, kuras vadīs mācītāji un festivāla organizatoru pārstāvji, kā arī slavēšana Mateja
draudzes mūziķu vadībā. Vienosimies kopīgā aizlūgumā par Latvijas draudzēm un jauniešiem, lai gaidāmais festivāls atnes
bagātīgu svētību mūsu zemei!

Draudžu ļaudis aicināti pieteikties lūgšanu kalpošanai festivālā
Baltijas Jauniešu festivāla organizatori aicina draudžu cilvēkus pieteikties uz aizlūgšanu kalpošanu festivāla laikā 9. jūnijā. Visa
festivāla laikā notiks nepārtrauktas lūgšanas par jauniešiem, lai Svētais Gars aizskar visu klātesošo sirdis un izmaina viņu
dzīves. Draudžu ļaudis aicināti pieteikties, zvanot uz tālruni 29416952 vai rakstot uz e-pastu mgirbe@apollo.lv.
Festivāla laikā Arēnā Rīga darbosies arī Lūgšanu telts, kurā katrs apmeklētājs varēs saņemt aizlūgšanu atbalstu vai aprunāties ar
mācītāju. Plānots, ka lūgšanu teltī festivāla norises laikā uzturēsies dažādu konfesiju mācītāji, kas varēs sniegt nepieciešamo
garīgo atbalstu katram, kam tas būs nepieciešams.
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!

Aicinām padomdevējus uz instruktāžu
pirms Baltijas Jauniešu festivāla
Gan mācītāji, gan draudžu brīvprātīgie joprojām aicināti pieteikties
padomdevēju kalpošanai, lai palīdzētu jauniešiem, kas festivāla laikā pieņems
lēmumu sekot Kristum. Īpaši aicinām visus, kas ir apmeklējuši apmācību kursu
„FM419” vai kursu „Kristīga dzīve un liecība” pirms Cerības festivāla 2010. gadā,
vai arī kalpojuši kā padomdevēji Cerības festivālā. Tajā pašā laikā aicinām
draudžu ļaudis pieteikties padomdevēju kalpošanai neatkarīgi no apmācību
kursu apmeklējuma - priecāsimies jūs redzēt Baltijas Jauniešu festivāla
padomdevēju rindās!
Visus padomdevējus lūdzam ierasties uz padomdevēju instruktāžu pirms
festivāla, kas notiks 7. jūnijā pl. 19.30 Arēnā Rīga, kur pārrunāsim būtiskas
padomdevēju kalpošanas detaļas. Tuvāka informācija - e-pasts:
followup@byf2012.lv, mob. tālr.: 27767079.
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NEWSBOYS
Grupa Newsboys dibināta 1985. gadā Mololabā, Austrālijā. Nu jau vairākus gadus tā par savām mājām dēvē Ameriku un ir
viena no mediju uzmanības lokā visvairāk nonākušajām 1990. gadu kristīgajām mūzikas grupām. Grupā no tās pirmsākumiem
spēlējuši pavisam 12 dažādi mūziķi. Pēdējo reizi sastāvs nomainījās pirms 2 gadiem, kad Newsboys pievienojās savulaik
leģendārās apvienības dc Talk solists Maikls Taits (Michael Tait). Mūziķi ir spēlējuši arī dažādus instrumentus - piemēram,
pašreizējais bundzinieks Dankans Filips (Duncan Philips) savu karjeru grupā uzsāka kā taustiņinstrumentālists.
Neskatoties uz daudzajām pārmaiņām, Newsboys ir izdevuši 15 studijas albumus, no kuriem 6 ir ieguvuši zelta statusu. Ar
savu piekto albumu Going Public, “ziņu puikas” iekaroja pasaules atpazīstamību, saņemot Dove apbalvojumu nominācijā
“Gada labākais rock albums”.
Viņu panākumi turpinās ar 2010. gadā izdoto albumu Born Again, kas ieņem 4. vietu Billboard 200 topā, ar 45 000 pārdoto
albumu tā pirmajā nedēļā. 2011. gadā Newsboys spēruši soli kino pasaulē, dziesmai “City to City” no albuma GO Remixed
skanot animācijas filmas Vāģi 2 treilerī.
Pavisam nesen – 2011. gada nogalē – iznācis Newsboys jaunākais albums ar nosaukumu „God's Not Dead”. Baltijas Jauniešu
festivālā Newsboys uzstāsies savas pasaules koncerttūres „God’s Not Dead” ietvaros.
“Mūzika ir ļoti spēcīgs ziņnesis. Mans vienīgais ceļš uz kāda cilvēka sirdi iet caur pleijera austiņām. Mūzika spēj izmainīt
cilvēka apziņu. Tā uzdrošinās uzdot jautājumus, piemēram - kāpēc es šeit esmu, vai es varu būt labāks, kā man tiekties uz
priekšu?”, saka Maikls Taits.
Dalībnieki: Michael Tait (galvenais solists), Jody Davis (ģitāra, balss); Duncan Phillips (bungas) un Jeff Frankenstein (taustiņi,
basģitāra, vox).
Albumi: Read All About It (1988); Hell Is for Wimps (1990); Boys Will Be Boyz (1991); Not Ashamed (1992); Going Public
(1994), Take Me to Your Leader (1996); Step Up to the Microphone (1998); Love Liberty Disco (1999); Thrive (2002);
Adoration: The Worship Album (2003); Devotion (2004), Go (2006); In the Hands of God [18] (2009); Born Again (2010); God's
Not Dead (2011).
Mājaslapa: http://newsboys.com
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