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  Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w naszym corocznym Festiwalu Bhakti oraz
paradzie Ratha Yatra   

  W Dniach 10 -15 czerwca, 2011 r.   

  Na Zeltlagerplatz e.V. - Rallenweg - Berlin-Tegel (Niemcy)   

  Wydarzenie   

  Każdego roku Berlin Ratha Yatra Festiwal, odbywa się pod kierunkiem Śripad Bhaktivedana
Vana Maharadża, jako część ogromnej parady ulicznej. Berlińska Ratha Yatra stała się już
tradycją w naszej Sangi w Niemczech. Odżywieni przez 5 dni udziały w ekstatycznej hari-katha,
ciągniemy Pan Jagannatha nie tylko pośród miliona przechodniów i telewidzów, ale w także
naszych sercach. Parada jest atrakcją Karnawału Kultur, ogromny 4-o dniowy festiwal folkowy
jest jednym z największych wydarzeń roku w całych Niemczech, co więc mówić o Berline.   

    Wizja   

  W tym roku chcemy wznieść nasze wysiłki na nowy poziom, chcielibyśmy dla Pana
Jagannatha i dla naszej sukcesji uczniów stworzyć festiwal, który byłby inspirujący dla nas
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wszystkich. Dlatego chcielibyśmy w pełni wykorzystać efekt promocji Karnawału Kultur i w ten
sposób umocnić pozycję naszego festiwalu poprzez dobrze wykonaną paradę Ratha Yatra.
Mamy nadzieję, że publiczność zostanie urzeczona poprzez malowane drewniane wozy,
kostiumy, choreografię tańce, muzyków i profesjonalne nagłośnienie. Będziemy dystrybuować
tysiące ulotek i zapraszać otwartych ludzi do przyłączenia się do duchowej społeczności.
Festiwal powinien odnosić się do gości z warsztatów, muzyki, sztuki oraz zabaw. Aby to
osiągnąć, prosimy o wasze błogosławieństwa, udział i wsparcie.  

  Festiwal   

  Festiwal będzie trwał sześć dni, wraz z tradycyjnym porannym i wieczornym programem.
Oprócz tego oferujemy warsztaty, zabawy dla dzieci, duchowy bazar, sesje mantra dżam,
dżapa64, a także plażę i rekreacje. Festiwal odbędzie się nad malowniczym jeziorem na
przedmieściach Berlinia. Zakwaterowanie oferuje 4 do 10 pokoi, pole namiotowe, plac zabaw,
boisko sportowe, szlaki turystyczne, ogniska. Możemy przyjąć około 200 osób.  

  Organizatorzy   

  Aby to wydarzenie było tak profesjonalnie jak to możliwe, Świątynia Stuttgart - organizacja
non-profit, będzie nadzorował zarządzanie wspierane przez Harernamananda Prabhu i Silpa
Karini Didi. Wydarzenie to jest ogromnym zadaniem i wymagać będzie pełnienia ciężkiej pracy
zespołowej jak również  sponsorów i wolontariuszy.   

  Jak możesz pomóc   

  Jeśli posiadasz pieniądze w zanadrzu, możesz je przeznaczyć na duchowy sponsoring, który
będzie z korzyścią dla ciebie, twojej rodziny i społeczności na całym świecie? Przygotowaliśmy
budżet i prosimy o wsparcie finansowe, aby go wypełnić. W zamian oferujemy ulgi podatkowe i
publikację znaku towarowego twojej firmy na stronie internetowej jak i w formie drukowanej oraz
na stronie wirtualnych mediów Karnawału Kultur.   

  Wniosek o sponsoring (jeśli chcesz promocji znaków towarowych i / lub publikacji na
stronie internetowej) powiadom nas do Goura Purnima (19 marca)   

  Jeśli prowadzisz warsztaty, informacje, promocje towarów związanych z Bhakti Jogi, nauką i
sztuką Wedyjską? Będzie okazją przyłączenia się do sieci, które pomogą znaleźć nowych
klientów i będą mogły pomóc innym dowiedzieć się o gotowaniu (vege), grze na instrumentach,
szkoleniach z robienia pudży, aarti, Ajurwedy, Dżjotisza, wastu, komunikacji, medytacji, jogi
oraz jak w prosty sposób wdrożyć zasady duchowe w życiu praktycznym.   

  Wniosek o prowadzenie warsztatów, informacji lub otrzymania boksów handlowych
można składać do Rama Navami (do 12 kwietnia)   

    Jeśli jesteś chętny do wspierania festiwalu przez pracę własnymi rękami! Pomoc będzie
niezbędna przez cały czas trwania festiwalu. Potrzebujemy kucharzy, dekoratorów, pudżarich,
pracowników opieki nad dzieckiem, sprzątaczy i ogólne pomocników. W zamian oferujemy
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obniżone opłaty festiwalu.   

  Ponadto, wciąż poszukujemy pracowników aby zrobić na 4-y dzień stoisko z prasadam na
Karnawale Kultur. Osoby zaangażowane będą obecne tylko na części festiwalu, ale będą mieli
60% udział w zysku od sprzedaży.   

  Fakty i terminy:   

  Przyjazd: 10 czerwca po południu   
Ratha Yatra Parade: 12 czerwca na Pandav Nirjal Ekadasi   
Wyjazd: 15 czerwca po południu   

  Opłata za prasadam i działań: € 12 za każdy pełny dzień (60 € za cały festiwal)   
Opłata za zakwaterowanie w 4 do 10 łóżek: 12 € za noc (60 € za cały festiwal)   
Opłata za zakwaterowanie w namiotach: 9 € za noc (40 € za cały festiwal)   
Lista pobliżu pensjonaty i hotele jest obecnie w trakcie   

  W celu rezerwacji prosimy napisać do nas e-mail do bhaktistuttgart@gmail.com imię i
nazwisko, jakie zakwaterowanie, jakie życzenia i daty kiedy będzie uczestniczył.   

  Płatności przyjmowane są przelewem na poniższe konto lub za pośrednictwem systemu
PayPal do bhaktistuttgart@gmail.com   

  NAME: Kulturverein Vedischer   
IBAN: DE91600901000545961009   
BIC: VOBADESS   
TYTUŁ: Jagannath Festival i twoje imię i nazwisko   

  Sponsorowanie Pana Jagannatha:   

  4000 € na wynajem namiotu cyrkowego jako sali festiwalowej  
1000 € na wóz Ratha Yatra, w tym transport dekoracji i kwiatów   
1000 € na dźwięk, sprzęt (parada i festiwal)   
1000 € na plakaty, tablice i reklamy   
700 € na druk i dystrybucję ulotek Jagannatha   

  Jesteśmy w trakcie wdrażania wszystkich rzeczy razem, więc będziemy was na bieżąco
informować o zmianach, na razie zarezerwujcie sobie terminy w waszych kalendarzach i czujcie
się podekscytowani.   

  Kontakt:   

  Gokul Chandra das  
bhaktistuttgart@gmail.com   
+49 711 888 20 14   
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  Źródło: http://backtobhakti.com/2011/03/bhakti-festival-%E2%80%93-ratha-yatra-parade-berli
n-10th-to-15th-of-june-2011/
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