
 
Letos v létě, během prvních dvou týdnů v červenci, opět nastane náš speciální čas – 
společně vytvoříme hudebně-divadelní představení a vyrazíme s ním na turné.  
 
Počínaje Goethem až po Harryho Pottera, pojem „Čarodějův učeň“ je rozmanitý a nabízí 
prostor všemožným interpretacím a vyzývá ke snění. Na jednu stranu člověka fascinuje 
kouzelnická škola, ve které se mu splní všechna jeho přání, ale na druhou stranu se 
pokouší oprostit se od svého „mistra“ a zkusit něco vlastního. Během naší práce se však 
zaměříme i na aktuální témata dnešní doby. Se stále narůstající digitalizací vyvstává 
otázka, kam nás náš technický pokrok zavede a zda se jednoho dne třeba neobrátí proti 
nám? Opravdu toho potřebujeme tolik, kolik toho máme? Za jakou cenu byl vytvořen 
všechen ten blahobyt, ve kterém žijeme? Společně se vydáme na cestu za odpověďmi na 
tuto otázku i na mnoho dalších. Naši práci opatříme notnou dávkou magie a 
„abrakadabra“ – 
přemístíme se na prkna, co znamenají svět! 
 
Expecto patronum! ;-) 
 
 

Summer Special 2017 
„Čarodějovi učňové“ 

 
Datum konání: 2. - 16. července 2017 
Místo konání:   Großhennersdorf 
Začátek:              neděle, 2.7. (12:00) 
Konec:               neděle, 16.7. (16:00) 
  
Workshopy:  Hudba & Divadlo 
 
Účastnický příspěvek:   250,- EUR   all inclusive 
(Výše účastnického příspěvku by neměla být důvodem proč se nezúčastnit. V jednotlivých 
případech se 
můžeme individuálně domluvit. – Neboj se zeptat!) 
 
Přihlášky zasílejte e-mailem do 21.06.2017 (viz přihláška níže). 
 
Těšíme se na vás! 

Frank & Co. (Tadek, Mattef, Hans, Eva, Mischa, Ruth, Hauke...) 
 



 
 
 

2. - 16.7.2017 
 

Tímto se závazně přihlašuji k účasti na Summer Specialu 2017. 
Mám zájem o následující dílnu: 

  
 Divadlo   
 Hudba*  

 
* Hraji na následující hudební nástroj(e):                                                                           
 
Účastnický příspěvek uhradím v hotovosti po potvrzení své účasti v den zahájení 
Summer Specialu, dne 2.7.2017. 

 
Jméno a příjmení:  

Adresa: 
 
 

Telefon:  
E-mail:  
Věk:  
Datum:  
Podpis*:  
*Svým podpisem souhlasím s pořizováním fotografiíí a videozáznamů své osoby během projektu 
Lanterna futuri 
Summer Special (2. – 16. července 2017) a jejich případným mediálním využitím a zveřejněním. 
 
Přihlášky zasílejte do 21.06.2017! 
 
 
PŘIHLÁŠKY & dotazy zasílejte prosím na: 
Eva Vodičková 
Mob.:   0049 1623069409 
E-mail: eva.vodickova@hotmail.com 


