PERSBERICHT
Maastricht, 12 april 2010
Vierde Tibetaans Festival Maastricht
Inspiratiebron voor iedereen die zijn of haar leven wil verrijken
Van 27 april t/m 19 juni organiseert Tibetaans Boeddhisme Limburg in samenwerking met
Filmtheater Lumière, boekhandel La Nouvel’vie en studentencentrum Tafelstraat 13 het
4de Tibetaans Festival Maastricht. Op het programma staan o.a. lezingen, het
boeddhistisch filmfestival, een thangka expositie en een dagexcursie naar het Tibetaans
Instituut Yeunten Ling te Huy (BE).
Unieke lezing Lama Karta
Lama Karta, de internationaal bekende boeddhistische meester, geeft drie unieke lezingen
over de zes paramita’s (perfecties). Op 27 april om 20.00 uur geeft hij de eerste lezing in
de aula van de Faculteit Economie aan de Tongersestraat 53 te Maastricht. Lama Karta legt
uit hoe we de zes paramita’s in ons dagelijks leven kunnen integreren.
Thangka expositie en lezing
De jonge Tibetaanse kunstenaar Tharphen Lingtsang opent op donderdag 29 april om
19u30 in la Nouvel’vie, Bredestraat 24 te Maastricht, de expositie “Authentiek Thangka
schilderen”. Tijdens de opening geeft de kunstenaar een lezing over de basisprincipes en
technieken van deze eeuwenoude voorstellingen. Kunstwerken zijn ook te bezichtigen in
de foyer van het Filmtheater Lumière.
Vierde editie Boeddhistisch Filmfestival
Het filmfestival speelt van 6 t/m 9 mei in op de hedendaagse behoefte van mensen om te
denken over de wortels en de zin van het bestaan. Een 6-tal inspirerende films worden in
Filmhuis Lumière vertoond. Lama Zeupa opent het festival met de documentairefilm
“Living Budda” van regisseur Clemens Kuby. Er is zeven jaar gewerkt aan dit document dat
gaat over de 17e reïncarnatie van de Karmapa, het hoofd van de Kagyu-school van het
Tibetaans Boeddhisme. Hoogtepunt van het festival is de première van de film
“Bardsongs”, een drieluik van volksvertellingen.
Excursie Tibetaans Instituut Yeunten Ling
Het Boeddhisme is te allen tijde actueel. Om kennis te maken met het Instituut Yeunten
Ling te Huy (BE) is er op 19 juni een dagexcursie georganiseerd. Lama Karta geeft een
teaching en er zal o.a. een rondleiding en lunch zijn.
Kijk voor een compleet overzicht op www.tibetaans-boeddhisme.eu
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