Sound|e|Scapes
12.09. - 15.09.2019
Jaké zvuky, nebo tóny doprovázejí tvůj každodenní život? Co je uším příjemné a kdy
máme šílenou potřebu si je zacpat? Jak zní slanina při smažení na pánvi a jak
napodobíš zvuk deště? Jak zní místnost a jak si můžeš sám vytvořit zvukový obraz?
Workshop SOUND|e|SCAPES se bude konat společně s polskou, německou a českou
mládeží a mladými dospělými od 12. do 15. září 2019 vydáme se na cestu světem
zvuků, hluků a tónů. Prozkoumáme osobní zvukové světy a v týmech vytvoříme
vlastní konstelaci vzrušujících, vtipných, divných tónů, hluků a zvukových krajin.
Nejen, že poznáváte lidi ze sousedních zemí a jak jejich uši slyší svět, ale také
nahlédnete do techniky zachycení zvuku. Na závěr předvedeme naše vzniklé
zvukové a hudební experimenty, obrazy a krajiny na jednom velice výjimečném
místě.
Poloha: Vila Hillersche, Begegnungszentrum Großhennersdorf,
Zittauer Straße 17, 02747 Grosshennersdorf
Začátek: čtvrtek 12.09.2019 - 16.00 hod
Konec: neděle, 15.09.2019 - 14. 00 hod
Účastnický poplatek:

35, - EUR se vším všudy

(Účast neztroskotá ani kvůli nedostatku peněz. V individuálních případech je možné snížení
ceny, ozvěte se!)

Těšíme se na vás!

S pozdravem Aglaia, Ala, Nico a Maria

Sound|e|Scapes
12.09. - 15.09.2019

Tímto se závazně přihlašuji na workshop Sound|e|Scapes.
* Už jsem se zúčastnil jiných trinacionálních workshopů:

Účastnický poplatek ve výši 35, - € zaplatím po obdržení potvrzení účasti, v
hotovosti na začátku workshopu dne 12.09.2019.

Jméno
Adresa
Tel.:
E-mail:
Datum narození
Podpis
Datum

Podepsáním souhlasím s tím, že během Sound|e|Scapes a při jakýchkoli dalších
schůzkách v souvislosti s tím to projektem, mohou být nahrávky a fotky se mnou
použity a zveřejněny na veškerých médiích.

Tímto dovoluji účast svému synu / své dceři ________________ (příjmení, jméno)
na workshopu Sound|e|Scapes od 12.09. do 15.09. 2019 v Großhennersdorfu.

Datum/místo

podpis rodiče/opatrovníka

Vyplněnou přihlášku na workshop pošlete prosím do 08.09.2019
na email: soundescapes2019@gmail.com
pro další dotazy volejte na telefon: +420 725 040 829

