Sound|e|scapes
12.09. - 15.09.2019

Jakie dźwięki, odgłosy i hałasy wypełniają Twoją codzienność? Jakie dźwięki są
najmilsze dla Twoich uszu, a jakich wolisz unikać? Jak brzmi boczek rzucony na
patelnię i jak działa deszczownica? Jakie odgłosy kryją się w pomieszczeniach i
budynkach? Jak świadomie wpływać na dźwiękową scenerię?
W dniach od 13.-15 września 2019 zapraszamy młodych ludzi, w wieku od 16 do
21 lat, z Niemiec, Czech i Polski na wspólną podróż przez światy dźwięków,
wymiary odgłosów i przestrzenie hałasów czyli na warsztat SOUND |e| SCAPES
W trakcie czterodniowego warsztatu zbadamy swoje indywidualne, dźwiękowe
zaplecze i w zespołach zbudujemy ekscytujące, groteskowe i dowcipne pejzaże
dźwiękowe. Jest to nie tylko wyjątkowa okazja by poznać rówieśników z sąsiednich
krajów i dowiedzieć się jak oni postrzegają świat uszami, ale również poznania
technik doświadczania i przeżywania dźwięków. Na koniec, efekty naszych
dźwiękowych eksperymentów będziemy mieli okazję zaprezentować w pewnym
szczególnym miejscu...
miejsce:

Hillersche Villa Begegnungszentrum Großhennersdorf,
Zittauer Straße 17

start:
koniec:

czwartek, 12.09.2019 - o godzinie 16.00
niedziela, 15.09.2019 - o godzinie 14.00

Opłata: 35,- EUR all incl.
(w szczególnych przypadkach braku odpowiedniej kwoty, udział nie jest wcale wykluczony.
Zapytaj - rabaty są możliwe!)

Czekamy na Ciebie!
Z serdecznymi pozdrowieniami Aglaia, Ala, Nico und Maria

Sound|e|scapes
12.09. - 15.09.2019
Niniejszym zgłaszam się wiążąco do udziału w Sound|e|scapes 2019.
* brałem/am udział w warsztatach trzynarodowy

Opłatę za uczestnictwo uiszczę, po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa
o na początku Sound|e|scapes gotówką w dniu 12.09.2019,
o przelewem na konto Hillerschen Villa e.V.

imię i nazwisko

adres
tel.:
e-mail
data urodzenia
podpis
data

Podpisując, wyrażam zgodę na wykorzystywanie i publikowanie we wszystkich
mediach, zdjęć i nagrań wideo, mojej osoby powstałych podczas
Sound|e|scapes, w dniach 12.09.- 15.09.2019 oraz ewentualnie podczas
kolejnych spotkań.
Niniejszym upoważniam mojego syna/ moją córkę _________________________
(nazwisko, imię) do udziału w Sound|e|scapes 2019 od 12.09. do 15.09. 2019 w
Großhennersdorf.

data/miejsce

Podpis rodzica lub opiekuna

Zgłoszenia proszę przesłać do 31.08.2019 + pytania na:
soundescapes2019@gmail.com

