Summer
Special

21.7. - 04.08.2019

„Vynálezy“ od Leonarda da Vinciho po Járu Cimrmana ...
Ahoj Lanterňáci,
toto pozvání je určeno všem, kdo mají chuť v létě vytvořit nové velkolepé představení, a
při tom dva týdny žít, pracovat a užívat si léta s novými lidmi, ale i se starými známými.
Během Summer Specialu vznikne nová společná inscenace z divadla, filmu a hudby,
kterou představíme veřejnosti v rámci turné na různých místech v DE, PL a CZ. Tématicky
bychom se chtěli vydat do rozsáhlé oblasti „vynálezů“, počínaje Leonardem da Vinci,
přes Alfreda Nobela až k Járovi Cimrmanovi, poslednímu velkému universálnímu géniovi.
Nyní ve 21. století zapátráme po duchu vynálezů a objevů dob minulých a troufneme si
na nové vynálezy, které jsou dnes nepostradatelné a udělají svět ještě lepším...
Které vynálezy by to být měly, musely, mohly – to chceme „vynalézt“ společně – a
propojit je ve fantastickou inscenaci.
Let's do it!
Takže tedy:
Summer Special 21.7. - 04.08.2019:
Místo:
Großhennersdorf
Začátek:
neděle, 21.07.2019 - 12.00
Turné:
01. - 03.08.2019 v DE, PL, CZ
Konec:
neděle, 04.08.2019 - 14.00
Dílny: divadlo / film / hudba
Účastnický poplatek: 100,- EUR all incl. (Případný nedostatek finančních prostředků není v
jednotlivých případech překážkou k účasti. Zeptejte se – zvýhodnění je možné!)

Těšíme se na Vás!
S pozdravy také od Hanse, Falka, Tadka, Ewy, Weroniky, ... a všech tlumočníků
Grzegorz & Frank & Mischa

Summer Special 2019
21.07. - 04.08.2019

Tímto se závazně přihlašuji na Summer Special 2019.
Mám zájem o dílnu:
Divadlo
Hudba
Film

* Hraji na tento hudební nástroj:
* Již jsem se zúčastnil/-a dílny Lanterna futuri – Art & Science (Které a kdy?):
Účastnický poplatek zaplatím po obdržení potvrzení o účasti:
v hotovosti první den konání Summer Special 21.07.2019,
převodem na konto Hillersche Villa e.V.
Jméno:
Adresa:
Tel.:
Email:
Věk:
Podpis:
Datum
Svým podpisem souhlasím s pořizováním fotografií a videozáznamů své osoby během Sumer
Special od 21.07.-04.08. 2019 a během dalšího eventuálního setkání v tomto kontextu, a jejich
případným mediálním využitím a zveřejněním.
Tímto potvrzuji souhlas s účastí svého syna / své dcery ________________________ (příjmení, jméno)
na Summer Special 2019 od 21.07. do 04.08. 2019 v Großhennersdorfu.

_________________________
Datum a místo

_____________________________________________
Podpis zákonného zástupce

Přihlášky na léto prosíme do 01.05. 2019 !
+ Další informace + otázky e-mailem na:bauerova@lanternafuturi.net
Poštou/faxem/e-mailem na:
Hillersche Villa e.V.
Zittauer Str. 17
02747 Großhennersdorf,
z.Hd. Michaela Herlingová
PŘIHLÁŠKY A INFORMACE:
Michaela Herlingová

Tel. +49 152 37 93 28 20
Tel. 0049 35873 413 22

E-mail: bauerova@lanternafuturi.net

