
                                     

                                                                             Summer Special  
         1. - 15. července 2018  
Vampýr 3.0 / 2018  
 
Ahoj Lanterňáci, 
 
tato pozvánka se zaměřuje na ty, kteří mají chuť vytvořit velkolepou letní produkci a 
strávit, prožít, pracovat a vychutnat si dva týdny s lidmi známými i dosud neznámými. 
Během letní akademie vznikne společná inscenace propojující divadlo, akční umění 
a hudbu, kterou pak budeme veřejně prezentovat v rámci turné po česko-polsko-
německém trojzemí. Tematicky se necháme inspirovat romantickou operou 
„Vampyr“ z pera žitavského rodáka Heinricha Marschnera a pokusíme se ji „přeložit“ 
do současnosti. Zamyslíme se např. nad otázkami jako: Kdo jsou vampýři dnešní 
doby? Kdo jsou vympýři vůbec? Jsme jejich oběťmi nebo jsme i my samy tak trochu 
vampýry? Naše odpovědi pak budou tvořit materiál pro vznik jedinečné letní 
produkce.  
 
 
Tak tedy:  
 
Summer Special 1. - 15. července 2018: 
 
Kde:    Großhennersdorf 
 

Start:   Neděle, 01.07.2018 - 12.00 hod. 
Turné    12. - 14.07.2018 v D, PL, CZ  
Konec:  Neděle, 15.07.2018 - 14.00 hod. 
 
Dílny: divadlo + akční umění + hudba 
 
Účastnický poplatek: 200,- EUR all incl. (Případný nedostatek finančních prostředků by neměl 
být překážkou k účasti. Nebojte se nás oslovit! – Slevy jsou možné) 
 
Těšíme se na vás! 
 
Zdraví vás Hans, Mattef, Tadek, Katrina & Melissa 
 
Frank, Mischa, Paula & Eva 
 

 



                      
 
 

PŘIHLÁŠKA 
 

01. - 15.07.2018 
 

 
 
 
 
Tímto se závazně přihlašuji k účasti na letní akademii Lantery futury 2018. Mám zájem o dílnu: 
  

 Divadlo 
 Akční umění  
 Hudba*  

 
 
* Hraji na tento hudební nástroj:                                                                           
 
Účastnický příspěvek uhradím po obdržení potvrzení své účasti na místě konání letní 
akademie, dne 01.07.2018  
 
 
Jméno a příjmení   
Adresa  
Telefon  
E-mail  
Věk  
Datum  
Podpis  
  
Svým podpisem souhlasím s pořizováním fotografií a videozáznamů své osoby během 
mezinárodní letní akademie od 01. do 15.07.2018 a jejich případným mediálním využitím a 
zveřejněním. 
  
Tímto souhlasím s účastí své dcery/svého syna ____________________________ (jméno, příjmení) na 
letní akademii Lanterny futuri od 01. - 15.07. v Großhennersdorfu. 
 
 
 
_______________________________                  ______________________________ 
Datum  & místo              Podpis zákonného zástupce 
 
 
Přihlášky zasílejte nejpozději do 20.06.2018 na kontakt: 
 
Paula Wolicka 



Tel.:   0049 35873 413 12 
Mob.:   0049 1577 028 36 26 
FAX.:   0049 35873 413 19 
E-Mail: wolicka@lanternafuturi.net 
 
Otázky & více informací emailem: wolicka@lanternafuturi.net 
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