
                                     

                                                                            

Summer Special 
1. – 15. lipca 2018  

 
Wampir 3.0 / 2018 
 
Witajcie Lanternowicze! 
 
To zaproszenie skierowane jest do każdego, kto ma ochotę stworzyć 
wspaniałą letnią produkcję, a przy tym przez dwa tygodnie żyć, pracować i 
cieszyć się latem z nowymi ludźmi, jak i starymi znajomymi. Podczas letniej 
akademii powstanie nowa wspólna inscenizacja teatru, sztuki akcji i muzyki, 
którą zaprezentujemy publicznie w różnych miejscach w D, PL i CZ. 
Tematycznie chcemy, wychodząc od opery Der Vampyr żytawskiego 
kompozytora Heinricha Marschnera, przejść do tu i teraz 21. wieku i odważyć 
się na nową produkcję. Przy tym zadajemy sobie pytania: Jakie są dzisiejsze 
wampiry? Lub kim jest wampir? Czy jesteśmy po prostu ofiarami, a może sami 
jesteśmy wampirami? Nasze odpowiedzi stanowią materiał do ekscytującej 
letniej produkcji.  
  
Summer Special 1. -15. lipca 2018: 
 
lokalizacja:    Großhennersdorf 
 

start:    niedziela, 01.07.2018 – godz. 12.00   
trasa:    12. - 14.07. 2018 w D, PL, CZ  
zakończenie:  niedziela, 15.07.2018 –  godz.14.00  
 
Warsztaty:  teatr + sztuka akcji + muzyka 
 
Opłata za udział w lipcu: 200 EUR all inclusive (w pojedynczych przypadkach, w razie braku 
odpowiedniej kwoty, udział nie jest w żadne sposób wykluczony. Zapytaj -  rabaty są 
możliwe!) 
 
Czekamy na Ciebie! 
 
Z pozdrowieniami również od Hansa, Mattefa, Tadka, Katriny i Melissy 
 
Frank, Mischa, Paula i Eva 

 



 
 

01. - 15.07.2018 
 

Niniejszym zgłaszam się wiążąco do udziału w Lanterna Summer Special 2018 na 
warsztacie:  

 teatr  
 sztuka akcji  
 muzyka*  

 
* gram na poniższym instrumencie:                                                                           
 
Opłatę za uczestnictwo uiszczę w gotówce, po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa, na 
początku Summer Specials w dniu 01.07.2018 

 
imie i nazwisko:  

adres:  
 

tel.:  
e-Mail:  
wiek:  
data:  
podpis:  

Podpisując, zgadzam się na wykorzystywanie i publikowanie we wszystkich mediach. zdjęć i 
nagrań wideo mojej osoby powstałych podczas Summer Special 2018, od 01. - 15.07.  

Niniejszym upoważniam mojego syna/ moją córkę __________________________ (nazwisko, 
imię) do udziału w Summer Special 2018 od 01 do 15 lipca 2018 w Großhennersdorf. 

 
 
Zgłoszenia do 20.06.2018! 
 
Proszę wysyłać ZGŁOSZENIA do: 
 
Paula Wolicka 
tel.:     0049 35873 413 12 
tel. kom.:   0049 1577 028 36 26 
fax:    0049 35873 413 19 
e-Mail:   wolicka@lanternafuturi.net 
 
informacje i pytania ślijcie na adress e-Maila: wolicka@lanternafuturi.net 
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