Letní ateliér Hudební mládeže 2019

TICHO V UMĚNÍ
Třeboň, 1. – 10. července 2019
Přátelé a kamarádi,
zveme vás do Třeboně na Letní ateliér Hudební mládeže ČR v termínu 1. – 10. 7. 2019.
Tématem letošního Letního ateliéru HM je TICHO V UMĚNÍ.
Tato desetidenní akce je určená vám všem, kteří máte rádi hudbu, tanec, divadlo,
literaturu, film, fotografii a výtvarné umění, a chcete se intenzivně potkávat s přáteli
podobných zájmů v tvůrčích dílnách, během seminářů a performancí.
Co vás tento rok čeká na třeboňském zámku?
- setkání se skvělými osobnostmi české kultury (opět zveme muzikanty, spisovatele,
tanečníky, filmaře a výtvarníky…)
(Na toto místo budeme během následujících měsíců průběžně doplňovat jména pozvaných hostů.)



-

Pozvání na Letní ateliér již přijali tito hosté:
překladatel a shakespearolog prof. Martin Hilský
matematik, překladatel, hudební publicista a odborník na operu RNDr. Jan
Králík, CSc.

divadelní, filmové a fotografické tvůrčí dílny
Hydepark v zámeckém altánu
čtení a poslech na dobrou noc
hudební filmy z tajných fondů HM
workshopy a performance
koncert
flashmob

Letní ateliér Hudební mládeže je svým programem a skladbou hostů neopakovatelný. Má
svou jedinečnou atmosféru, kterou tvoří každý z padesáti účastníků LA.
Připomínáme plážové koupání v rybníku Svět, romantické procházky zámeckým parkem,
společnou taneční párty, zážitkovou artovou hru, originální čajovnu či literární kavárnu a
svěží „hudební“ rozcvičky. Poslední noc nebude chybět vaše oblíbená rozlučková
RUNWAY.
Ubytování se snídaní je zajištěno v zámeckém internátu, obědy a večeře v blízké
restauraci. Informace a praktické organizační pokyny pro přihlášené účastníky budeme
rozesílat elektronickou poštou během června. Fotky, videa a další ohlasy z minulých
ročníků najdete na facebookových stránkách Letního ateliéru HM.
Cena je 3.555,- Kč za vše – nocleh, stravu i program. Tato cena je výrazně dotována
z prostředků MŠMT a sponzorských darů.
Na shledání s vámi se těší animátoři a lektoři Hudební mládeže ČR – Jeunesses Musicales
Pavel, Martina, Eva, Verča, Káťa, Laura Marie, Lucka, Lukáš, David, Honza, Adam

