Summer
Special
„Wynalazki“

21.7. - 04.08.2019

od Leonarda da Vinci do Jara Cimrman ...
Witajcie Kochani,
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, filmu oraz muzyki, którą
zaprezentujemy publicznie w różnych miejscach w Niemczech, w Polsce oraz w Czechach. Tematem
tegorocznej letniej akademii są „wynalazki“, zaczynając od Leonarda da Vinci, poprzez Alfreda Nobla
aż do ostatniego wybitnego uniwersalnego geniusza jakim był Jára Cimrman. Obecnie w XXI wieku
chcemy prześledzi wynalazki i odkrycia minionych czasów i wypróbować nowe wynalazki, które są
nieodzowne i uczynią nasz świat lepszym…
Jakie to będą wynalazki?- będziemy mogli sami wspólnie to „ustalić“ by następnie z nich stworzyć
wspaniałą inscenizację.
Lets do it!
Summer Special 21.7. - 04.08.2019:
miejsce:
Großhennersdorf
start:
tournée:
zakończenie:

niedziela, 21.07.2019 - o godzinie 12:00
01. - 03.08.2019 w D,PL,CZ
niedziela, 04.08.2019 - o godzienie 14:00

Warsztaty: Teatr / Film / Muzyka
Opłata za udział: 100,- 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 serdecznymi pozdrowieniami od Hansa, Tadka, ...
Grzegorz & Frank & Mischa

Summer Special 2019
21.07. - 04.08.2019
Niniejszym zgłaszam się wiążąco do udziału w Summer Special 2019 na warsztacie:

teatr
muzyka
film

* gram na poniższym instrumencie:
* brałem/am udział w warsztatach Lanterna futuri – Art & Science:
Opłatę za uczestnictwo uiszczę, po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa
na początku Summer Special w gotówce w dniu 21.07.2019,
przelewem na konto Hillerschen Villa e.V.

imię i nazwisko:
adres:
tel.:
e-mail:
wiek:
data:
podpis:
Podpisując, wyrażam zgodę na wykorzystywanie i publikowanie we wszystkich mediach, zdjęć i nagrań wideo
mojej osoby powstałych podczas Summer Special, w dniach 21.07.-04.08.2019 oraz ewentualnie podczas
kolejnych spotkań.
Niniejszym upoważniam mojego syna/ moją córkę __________________________ (nazwisko, imię) do udziału w
Summer Special 2019 od 21.07. do 04.08. 2019 w Großhennersdorf.

_______________________________
data/miejsce

____________________________________
Podpis rodzica lub opiekuna

Zgłoszenia proszę przesłać do 01.05.2019 ! + dodatkowe informacje + pytania na:
dusza@lanternafuturi.net
poczta/fax/mail na Hillersche Villa e.V., Zittauer Str. 17, 02747 Großhennersdorf, Niemcy
z.Hd. Grzegorz Dusza
Proszę wysyłać ZGŁOSZENIA do:
Grzegorz Dusza
tel.
+48 502 409 825
tel.
0049 35873 413 12
Mail: dusza@lanternafuturi.net

