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1. Wat is het
Art of Faith Festival
Het Art of Faith Festival is een nieuw christelijk festival
waar muziek en kunst je inspireren,
waar ontmoeting met God en elkaar centraal staat
en waar het beleven van je geloof als thuiskomen voelt.

Het festival brengt christenen van alle strekkingen en leeftijden
samen op een ongedwongen en feestelijke manier rond de
‘kunst van het geloof’.
We laten de wereld zien dat we allemaal deel uitmaken van die
éne, grote en diverse familie die we als christenen vormen:
allemaal anders, maar één in Christus.
Christelijke muziek vormt de rode draad, maar er is ook tijd voor
uitwisseling & ontmoeting, sport & spel, creativiteit,
getuigenissen, gezamenlijk gebed, workshops en samen
kamperen.
Het Art of Faith Festival wordt georganiseerd door He Is Alive, en
gerealiseerd dankzij een unieke samenwerking van verschillende
christelijke kerken en organisaties.

2. Praktische
informatie
Datum:
vrijdag 12 mei 2023 tot zondag 14 mei 2023
Plaats:
Domein Kloosterheide
Kloosterstraat 87
2880 Bornem
Vervoer:
1,6 km van station Bornem
Voldoende parkeerplaats in de omgeving
Meer informatie en tickets (vanaf 1/9/2022):
www.artoffaithfestival.be
Wenst u op de hoogte gehouden te worden? Schrijf u dan in voor onze
nieuwsbrief: www.artoffaithfestival.be/nieuwsbrief

3. contact
Algemene projectleiding:
Jozef Stoffels

+32 472 56 07 98

jozef.stoffels@aoff.be

+32 496 23 66 44

eric.vanoverloop@aoff.be

Persverantwoordelijke:
Eric van Overloop
Algemene informatie:
info@artoffaithfestival.be of info@aoff.be

4. organisator
Het Art of Faith Festival wordt georganiseerd door vzw He Is Alive
in samenwerking met heel wat partnerorganisaties met verschillende
kerkelijke achtergronden.
Missie: getuigen van het Evangelie in onze samenleving en iedereen
bemoedigen om elke dag met Christus op weg te gaan. Dit doen we over
kerkgrenzen heen en doorheen hedendaagse christelijke muziek.
Visie: een plaats creëren waar kerken en organisaties worden
samengebracht om christelijke muziekevenementen te realiseren.
Onze evenementen brengen in grote getale mensen van alle leeftijden
samen en zijn gericht op:
•

verrijkende ontmoetingen (‘samen op weg gaan, leren van elkaar en
over God’)

•

bemoediging (‘we zijn één grote familie, ik sta niet alleen’)

•

getuigenis doorheen eenheid (‘we zijn allen verschillend, maar toch
één in Christus’)

Website: https://www.he-is-alive.be/

4. organisator
Kernwaarden:
Christelijk en oecumenisch
He Is Alive is een christelijke organisatie. De geloofsbelijdenis van Nicea geeft
weer wat we als basis van het christelijk geloof beschouwen.
In alles wat we doen staat Christus centraal. Hij is Diegene rond wie we
samenkomen. Christus roept ons op tot eenheid, opdat die eenheid een
getuigenis wordt voor de wereld. Ondanks alle verscheidenheid zijn we één in
Christus. Het is deze bijzondere eenheid die we willen beleven, vieren en
uitdragen in onze samenleving. (cf. Joh. 17, 21 en 1 Kor. 12, 12-27)
Samenwerking
He Is Alive is een middel, een context waar samenwerking over kerkgrenzen
heen tot stand komt. In géén geval is He Is Alive een nieuwe kerk of
geloofsgemeenschap. Ieder die meewerkt wordt verwacht zijn basis te vinden in
een plaatselijke kerk.
In deze samenwerking is de eerste prioriteit een goede onderlinge relatie. We
maken tijd om deze relaties te versterken, te verdiepen en – indien nodig – te
herstellen.
Dit engagement hernieuwen we regelmatig.
Muziek
De rode draad op onze initiatieven is altijd christelijke muziek, maar tegelijk
gaat het nooit om de muziek. Muziek is de weg, maar geen doel op zich. Muziek
biedt een toegankelijke context en heeft ‘in zich’ iets verbindend. Het brengt
mensen samen, en hele gemeenschappen worden errond verenigd. Het is ons
om die ‘samenkomst’ te doen. Want wanneer we samenkomen en elkaar
ontmoeten in Gods Geest, dan gebeurt er iets bijzonders.
Non-profit
He Is Alive heeft een vzw-structuur. Financiële middelen dienen enkel om onze
doelen te ondersteunen. Onze werking is gedragen door vrijwilligers, en
in belangrijke mate afhankelijk van giften.

5. Partnerorganisaties
www.vineyardgent.be

www.thy-beatitudes.com

www.ejv.be

www.protestantsekerk-gentcentrum.be
www.mariakefas.be

www.europascouts.be

www.emmanuelvlaanderen.be

www.jerusalem.be
www.ijd.be
Als mede met de steun van verschillende sympathiserende organisaties.

6. Programma
Het Art of Faith Festival wil de beste
muzikanten uit binnen- en buitenland op de
planken verwelkomen. We werken aan een
gevarieerd programma voor jong en oud en
voor alle christelijke strekkingen.
Doorheen het weekend zijn er alternerend
optredens op de mainstage en het zijpodium.

Er worden workshops georganiseerd met
sprekers vanuit de verschillende christelijke
stromingen en over uiteenlopende thema’s.
Op vrijdag en zaterdag is er een art expo, waar
we kunst creëren combineren met het beleven
van ons geloof.

Aangezien Art of Faith een driedaags festival is,
bieden we de mogelijkheid om te kamperen
op het terrein. De camping zal op vrijdag
toegankelijk zijn vanaf 14u. Tussen bepaalde
tijdstippen wordt de camping afgesloten voor
bezoekers.
Gebed is één van de belangrijkste punten van
ons festival. Bidden gebeurt tijdens het
gezamenlijk lofprijzen met de bands, de art
expo en de diensten. Tijdens de voorbereiding
is het gebed de basis van ons festival.

Op onze infomarkt worden op vrijdag en
zaterdag verschillende christelijke organisaties
en initiatieven voorgesteld. Op deze manieren
werken we aan verbinding en bekendmaking
van verschillende christelijke initiatieven.

6. Programma
We zetten in op ontmoeting, met vrienden,
met God of met andere christenen.
Tieners kunnen elkaar ontmoeten in onze
Youthzone, waar ook het zijpodium staat.

Kinderen leren elkaar beter kennen tijdens
onze kidsworkshops en de ‘zondagschool’.

Bij elke festival hoort uiteraard een goede
catering. Kom kijken wat je kan bekoren op
onze foodmarket. Praat gezellig bij met een
drankje op één van onze terrassen of drink wat
met je vrienden aan de bar.

Naast de gebruikelijke kerkdiensten op zondag,
zal het festival afgesloten worden met een
oecumenische dienst, als teken van
verbondenheid. Het slotmoment is voorzien
om 14u.

Gezelligheid, verbinding en bemoediging zijn
zeer belangrijk voor het Art of Faith-team. Er
zal gelegenheid zijn om samen te zingen en te
keuvelen bij het kampvuur en elkaar
ongedwongen te ontmoeten op onze terrasjes.

7. Locatie
Het festival vindt plaats in het park van de recent gerestaureerde Sint-Bernardusabdij.

In de abdij worden workshops en andere aan het festival gelinkte activiteiten
georganiseerd. Er is een groot terrein, voorzien als festivalweide en een aanpalende
weide is voorbehouden voor camping.
Het volledige terrein is ommuurd.

8. Pers
Persverantwoordelijke:
Eric van Overloop
+32 496 23 66 44
eric.vanoverloop@aoff.be

Uw persbureau als sympathiserende organisatie:
Steun ons festival door u aan te melden als sympathiserende
organisatie. Vermeld ons festival op uw kanalen en maak uw lezers
of luisteraars warm voor ons festival. Graag hadden wij hiervoor
contact met één persoon uit uw organisatie. In ruil hiervoor
plaatsen wij uw logo op onze website.
Plaatsen van artikels, opnemen van podcasts:
Vanaf oktober nemen we graag contact met u op voor het plaatsen
van artikel over ons festival.

Verslaggeving Art of Faith Festival:
Toon u bereid om aanwezig te zijn op 12-14 mei 2023, tijdens ons
festival in Bornem, zodat u achteraf in uw blad kunt getuigen van
het christelijk geloof in Vlaanderen en de begeestering voor
hedendaagse, christelijke muziek.
Neem contact met ons op voor het verkrijgen van uw gratis tickets en
perskaart.

