
 
 

 „kingdom paradise“ 

 

Lanterna Summer Special 2016 
 

 
 
 

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

 
So be a part of it! 

 
 
Letos v létě budeme mít k dispozici první dva červencové týdny abychom vytvořili novou 
hudebně-divadelní performance a vydali se s ní na turné.   
 
Náš letošní tématický rámec „kingdom paradise“ navazuje na představy Christiana Gottlieba 
Priebera, rodilého Žitavana, který se r. 1735 vydal do Ameriky, aby si zde splnil svůj sen o 
„kingdom paradise“. Dostal se až k indiánskému kmeni Čerokíjů do Tennesesse, kde vedl život ve 
společenství, ve kterém jsou si všichni rovni, nikdo nemá žádný vlastní majetek a všichni pracují 
ku prospěchu všech. My se dnes, tedy v létě 2016 rovněž chceme vypravit na cestu a položit nejen 
sobě otázky: Jak vypadají naše představy života v „ráji“? Podařilo se nám jej již dosáhnout nebo 
nám ještě chybí poslední krůček ke štěstí? Smí v našem ráji žít všichni, nebo existují omezení pro 
vstup do něj? Kdo smí a kdo nesmí vstoupit? Objevme společně příběhy o odchodech a 
návratech, příjezdech a setrvání na místě a propůjčme jim divadelní a hudební tvář!   
 

„Kingdom Paradis“  - SummerSpecial 2016 
Datum: 03. - 17. července 2016 
Místo:  Großhennersdorf 
Začátek: Neděle, 03.07. ve 12.00 Uhr 
Konec:  Neděle, 17.07. v 16.00 Uhr 

 
Dílny:  Hudba & Divadlo  
 
Účastnický příspěvek:   250,- EUR  all incl.  
(Výše účastnického příspěvku by neměla být důvodem proč se nezúčastnit. V jednotlivých případech se 
můžeme individuálně domluvit. – Neboj se zeptat!) 
 
Přihlášky zasílejte emailem do 27.06.2016  (viz. přihláška níže)  
 
Těšíme se na Vás! 
Vessela, Tadek, Mattef, Hans, Eva, Mischa, Ruth & Frank 
 



 
 
 

03. - 17.07.2016 
 

Tímto se závazně přihlašuji k účasti na Summer Specialu 2016. 
Mám zájem o dílnu: 

  
 Divadlo   
 Hudba*  

 
* Hraji na následující hudební nástroj(e):                                                                           
 
Účastnický příspěvek uhradím v hotovosti po potvrzení své účasti v den zahájení 
Summer Specialu, 03.07.2016.  

 
Jméno:  

Adresa: 
 
 

Tel.:  
Email:  
Věk:  
Datum:  
Podpis:  

Svým podpisem souhlasím s pořizováním fotografiíí a videozáznamů své osoby během projektu Lanterna futuri 
Summer Special (3. – 17. července 2016) a jejich případným mediálním využitím a zveřejněním. 
 
Přihlášky zasílejte do 27.06.2016! 
 
PŘIHLÁŠKY & dotazy zasílejte prosím na: 
Míscha Bauerová 
Tel.:   0049 3583 619 37 93 
Mob.:   0049 1578 93 64 989 
FAX.:   0049 35873 413 19 
E-Mail: translations.bauerova@gmail.com 
 
 
 
 


