
 
 

 „kingdom paradise“ 
 

Lanterna Summer Special 2016 
 

 
 
 

There will be nothing special about this summer without the Lanterna futuri Summer 
Special 2016. 

 
So be a part of it! 

 
 
Tego lata mamy do dyspozycji dwa pierwsze tygodnie lipca, aby wspólnie stworzyć nowy 
muzykalno-teatralny performance i ruszyć z nim w trasę.  
 
Ramy merytoryczne „kingdom paradise“ nawiązują do wyobrażeń Christiana Gottlieba 
Priebera, mieszkańca Żytawy, który w roku 1735 wyruszył do Ameryki, by móc 
zrealizować tam swoje marzenie o „kingdom paradise“. 
Wylądowawszy u Indian Cheerokee w Tennesesse, podążał on dalej swoją życiową ścieżką we 
wspólnocie, w której wszyscy byli równi, nie istniała własność prywatna i w której wszyscy 
pracowali dla wspólnego dobra.  
Teraz my, w lecie 2016, chcemy wyruszyć w „Podróże“ i zapytać: Jak mają się nasze wyobrażenia o 
życiu w „Raju“? Już tam jesteśmy czy jeszcze nam czegoś do szczęścia brakuje? Czy w naszym Raju 
mogą żyć wszyscy czy istnieją obostrzenia przy wstępie? Kto przynależy, a kto nie? Zdecydujmy 
wspólnie, za którymi historiami o odchodzeniu, przybywaniu i zostawaniu chcemy podążyć w 
muzyce i teatrze! 
 

„Kingdom Paradise“  - Summer Special 2016 
Data:  03. - 17. lipiec 2016 
Miejsce:   Großhennersdorf 
Przyjazd: Niedziela, 03.07. do godziny 12.00  
Odjazd:  Niedziela, 17.07. od godziny 16.00 

 
Warsztaty:  Muzyka & Teatr 
 
Koszty uczestnictwa:   250,- EUR   all incl.  
(Możliwy brak środków w pojedynczych przypadkach nie powinien stać na przeszkodzie uczestnictwu. 
Pytajcie – zniżki są możliwe!) 
 
 
 
Zgłoszenia poprzez e-mail do 27.06.2016 (patrz: Formularz Zgłoszeniowy) 
 
Cieszymy się na was! 
Vessela, Tadek, Mattef, Hans, Eva, Mischa, Ruth & Frank 



 

 
 
 

03. - 17.07.2016 
 

Niniejszym zgłaszam się wiążąco jako uczestnik/uczestniczka w Lanterna Summer 
Special 2016 w warsztacie: 

  
 Teatr  
 Muzyka*  

 
* Gram na następującym intrumencie:                                                                           
 
Koszty uczestnictwa pokryję po otrzymaniu potwierdzenia mojej rezerwacji gotówką na 
początku Summer Special 03.07.2016 

 
Imię, nazwisko:  

Adres: 
 
 

Tel.:  
e-mail:  
Wiek:  
Data:  
Podpis:  
Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na wykorzystywanie, przetważanie i publikację zdjęć i materiałów filmowych w 
publikacjach jak i innych mediach, zawierających mój wizerunek, wykonanych w trakcie trwania projektu Lanterna 
Futuri Summer Special, w dniach 3. -17. lipiec 2016. 

 
 
Zgłoszenia do 27.06.2016! 
 
Zgłoszenia kierujcie do:  
Frank Rischer  
Tel.:   0049 35873 413 12 
Mob.:   0049 170 465 45 77 
FAX.:   0049 35873 413 19 
E-Mail: rischer@lanternafuturi.net 
 
 
Dalsze informacje i pytania pod adresem mailowym: rischer@lanternafuturi.net 
 
 
 


