PŘIHLÁŠKA
Účastnický poplatek činí 500Kč.
Prosíme o převedení této částky na
následující konto:

pořadatelé:
Čojčlandská síť, A-BASTA!, Das Ei

A BASTA!
Poštovní spořitelna, a. s.
Bankovní spojení: 238501331/0300
Popis: Audioguide REiM
Vyplněnou přihlášku zašli na adresu:
Linda Petáková
Jaselská 3
16000 - Dejvice
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TPI DAS EI
Fürther Str. 174
90429 Nürnberg
0911/3236693
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......................................e mail
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.....................................telefon

Zamíchej svoji fantazii s fakty!

.........................................věk
Projekt podporuje:
Bayerischen Jugendring

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

Fakt??

Ne, ich
meine
nein ano!

(*= Pseudo-dokumentace)

Máš chuť zachytit dějiny města pro
ostatní formou audioguidu? Máš dostatek
fantazie k rozvíjení prostých
dějepisných faktů? Vytvoř s námi
polofiktivní audioguide o městě
Marktredwitz! Evropské město
Marktredwitz se s naší pomocí stane
nejzajímavějším městem Evropy!
-

-

-

Proč se Marktredwitz jmenuje
„červené město vtipů a trhů“
Co se stalo s potoky, které byly
v roce 1985 zamořeny rtutí a jaké
rostliny sem byly dopraveny pro
přeshraniční zemskou krajinnou
výstavu?
Jaké milostné aféry Johanna
Wolfganga von Goethe jsou spojeny
s jeho pobytem v Marktredwitzu v
roce 1822?
Proč si Marktredwitz říká
„evropské město“?
Jaké trhy se zde vůbec konají?
Rybí trhy, bleší trhy, výroční
trhy?

supermarketu a již dlouho přemýšlíš nad
tím, jak jí zkrášlit všední den? Tak
V tom případě bychom tě hned najali jako
zdejšího reportéra.
Pokud tě uspávají běžné turistické túry
a nesnášíš dlouhou chvíli, jsi pro účast
na projektu jako stvořený.

Vycházejíc z našich procházek městem
Marktredwitz vytvoříme "čojčský"*
poslechový zážitek (*čojč" = směs
češtiny a němčiny), který pro cizí a
místní obyvatele promění MarktRedWitz v
labyrint plný překvapení.

Wo?
Kde?
Wer?
Kdo?
Was?
Co?

Odpovědi na takové a další otázky můžeme
společně buď vypátrat, nebo zkrátka sami
zodpovědět.
12 mladých lidí z Bavorska a z Čech se
setká od 12. - 15. května v
MARKTredWITZu.

Pocházíš z města MarktRedWitz a znáš
nějakého tajemného souseda, který zde
volně pobíhá? Znáš prodavačku

jsi tu správně! Přihlas se co nejdříve,
aby na tebe zbylo ještě místo.

Je ti 15 až 25 let a bydlíš v českobavorském pohraničí? Chceš se seznámit s
novými lidmi a zahrát si napínavé
příběhy a jazykové hry? V tom případě

Rosalin Hertrich studovala v Erlangenu
Divadelní, filmová a mediální studia a
je divadelní pedagožkou. Mimo to pracuje
jako video-žurnalistka pro Nürnberger
Nachrichten a píše sloupky pro
„Zündfunk“ (Bayern 2).

Linda Petáková studuje pantomimu a
pracuje jako reportérka Českého
rozhlasu. Krom toho se dále vzdělává
v oblasti divadelní pedagogiky. spricht
fließend Deutsch und Tschechisch. Linda
mluví plynně česky a německy.

