Přihlášku odešli do 12.07.2011 na adresu:

pořadatelé:
Mathias Straub
Jaselská 348/3
Praha 6- Dejvice
Tel: 733790835 (Mathias)
605212341 (Linda)

REiM

fliegerträume –
okřídlené sny

Účastnický poplatek činí 500 Kč
(inkl. ubytování, strava a materiál)

18.08 – 21.08.2011

Prosíme o převedení této částky na
následující konto:
Přihlašovací poplatek na konto:
A BASTA! o.s.
Č.ú.: 238501331/0300
Poštovní spořitelna a.s.
Popis platby: Flieg REiM + Tvoje příjmení

ANO!

Přihlašuji se!

........................................jméno
........................................ulice

A BASTA! o.s.
Pražská 420
38501 Vimperk
Kontaktní osoba
Linda Petáková
tel: +420/605212341

ReiM c/o DAS Ei
Fürther Str.174a
90429 Nürnberg
0911/3236692
Fax.: 0911/3236691

vzlétnout a překonat hranice

........................................město
www.a-basta.cz

www.dasei.eu

........................................email
......................................telefon

www.cojc.eu

..........................................věk
Projekt je podporován:

.......................................
Podpis (zákonného zástupce)

Česko-německý divadelně-výtvarný
projekt

Vzlétni!
Od pádu železné opony uběhlo přes
dvacet let. Fyzická bariéra, která
dělí Čechy a Němce, byla odstraněna.
Jak to ale vypadá s psychickou,
neviditelnou hranicí?
V neděli 21. srpna se na někdejším
hraničním přechodu mezi Bayerisch
Eisenstein a Železnou Rudou opět
uskuteční slavnost, která si stanovila
za cíl přesně tyto hranice překonat.
Projektem „Fliegerträume – okřídlené
sny“ vynaložíme všechno naše úsilí,
abychom toto podpořili.

„fliegerträume – okřídlené sny“?
Sen o létání symbolizuje odjakživa
touhu člověka po svobodě. Touhu po
tom, překonat osobní, jakož i
geografické hranice.
Setkáme ve čtvrtek odpoledne na bývalé
celnici. Budeme se zabývat našimi
vlastními sny o létání a tím, jakou
formou můžeme tyto sny zprostředkovat,
tak aby jim rozuměli Češi i Němci.

Budeme hledat inspiraci v dějinách,
mytologii, literatuře, filmu a na
projektovém místě samém.
V pátek a sobotu budeme naše nápady
realizovat. Z jednoduchých materiálů
budeme stavět „létací stroje“, pomocí

kterých pak v onu česko-bavorskou
neděli překonáme hranici, v podobě
divadelního představení, performance,
nebo krátkých scének.

Nastartuj!
12 mladých lidí z Čech a Bavorska se
setká od 18.- 21. srpna na někdejším
hraničním přechodu Železná Ruda –
Alžbětín.
Je ti mezi 15 a 25 lety, máš chuť
poznat nové lidi a zajímá tě objektové
divadlo, představení a divadlo ve
veřejných prostorách? V tom případě
jsi u nás na správném místě! Přihlas
se co nejdříve, aby na tebe zbylo
místo!
Vedení projektu:
Mathias Straub absolvoval v Řezně
studium výtvarné výchovy a matematiky
a nyní studuje v Praze scénografii pro
loutkové a alternativní divadlo.
Linda Petáková je studentkou pantomimy
a absolvovala kurz divadelní
pedagogiky německého divadelního
institutu DAS Ei TPI Bayern.

