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SPÔSOB PRIHLÁSENIA A ÚČASŤ 

 

PRIHLASOVANIE 

Účastníkmi môžu byť deti od 5 rokov, mládež a dospelí.  Deti do 5 
rokov sa môžu  po dohode zúčastniť výnimočne pokiaľ sú veľmi 
talentované. Pre menšie deti je umožnené sa v závere zúčastniť malej 
scénky, pokiaľ sú schopní rodičia pripraviť aj im kostýmy a udržať ich 
počas vystúpenia a príp. výnimočne aj počas nácvikov v primeranej 
disciplíne. Môžete sa informovať telefonicky kedykoľvek až do mesiaca 
jún 2023 na čísle 0944 324 899 u Perly Voberovej  a zistiť, aká je ešte 
možnosť zapojenia sa do projektu rozprávky. Mnohé role sú už 
obsadené, ale mnohé sú ešte voľné a môže sa stať, že niektorá rola 
sa časom aj uvoľní.  

ÚČASŤ 

Každý účastník si dobrovoľne berie zodpovednosť za nacvičenie svojej 
role, u detí s nácvikom pomáha aj jeho rodič. Ideálna je účasť aspoň 
50-70%. Pri 90% účasti, dostáva účastník/čka osvedčenie o získaní 
jedného cyklu štúdia školy „Sofianie“. Po absolvovaní piatich cyklov, 
ktoré nemusia byť priamo za sebou, sa stáva účastník absolventom 
školy Sofianie. Pokiaľ sa Vám nepodarí z Vašej strany časovo sa ešte 
pripojiť, alebo už nebude voľné miesto, môžeme sa dohodnúť na 
ďalšom cykle, ktorého sa môžete stať súčasťou.  
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TERMÍNY NÁCVIKOV 

JEDNOTLIVÉ TERMÍNY 

 25.-27.11.2023 
 30.12.2022-1.1.2023 Rozprávkový Silvester 
 27.-29.1.2023 
 10.-12.2.2023 
 24.-26.3.2023 
 28.-30.4.2023 
 26.-28.5.2023 
 23.-25.6.2023 
 28.-30.7.2023 
 21.-27.8.2023 Sústredenie a záverečné vystúpenie 

 

REZERVÁCIA TERMÍNOV VOPRED 

Termíny  pod názvom Ateliér krásneho umenia si bude možné od 
marca 2023 objednať cez Airbnb ako zážitok – Ateliér krásneho 
umenia. 

Nocľah – hlavne pokiaľ chcete posteľ, si tiež môžete rezervovať tri 
dni vopred od marca na Airbnb - Dom u Bielej ruže. 

POČET ÚČASTNÍKOV 

Spoločné podujatie sa koná pri minimálnom počte 2 účastníkov a 
maximálne 30. K dispozícii je 8 postelí, tri matrace. Ostatní spia na 
donesených karimatkách atď. príp. v lete v stanoch. príp. v lete v sta 

 

Prosíme účastníkov, keby sa snažili aj kvôli ostatným chodiť načas 
a na celé víkendové nácviky a absolvovať ich čo možno najviac aspoň 
50% všetkých termínov. V opačnom prípade sa stáva práca ku koncu 
hektickou a stresujúcou pre všetkých zúčastnených.   
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noch. 

PRIEBEH NÁCVIKOV 

PRIEBEH VÍKENDOVÝCH STRETNUTÍ 

Piatok 

Príchod účastníkov o 18.00, rozdelenie úloh, organizačné pokyny 

Sobota 

Začíname nacvičovať od 9.00 – 12.00. Sobota je venovaná skôr 
individuálnym nácvikom, ostatní účastníci v čase, keď nemajú priamy 
nácvik môžu čas venovať nácviku textu, tvorbe kostýmov alebo využiť 
krásne okolité prostredie na prechádzky a pod. 

Od 12.00 je obedová pauza a pokračujeme nácvikom od 15.00 – 
18.00 

Večerný čas je venovaný  rozhovorom, organizačným a vzdelávacím 
aktivitám. 

Nedeľa 

Začíname o 9.00 nácvikom spoločných častí  v  hláskovej a tónovej 
eurytmii a zborovým spevom 

Obed sa začína variť o 12.00 a okolo 13.00 obedujeme. 

Od 14.00 -18.00 vyrábame rekvizity, kostýmy a scénu. Čas odchodu 
účastníkov je v ľubovoľnom čase medzi 15.00 – 18.00 podľa 
individuálnej potreby. 
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SAMOSTATNÁ PRÍPRAVA 

DOMÁCA PRÍPRAVA A NÁCVIKY 

Každý účastník sa zaväzuje naučiť sa svoju rolu naspamäť 
a nacvičovať hudobné, spevné a eurytmické časti 

KOSTÝMY A REKVIZITY 

Každý účastník sa zaväzuje vytvoriť si kostým, ktorý pozostáva z: 

- Eurytmických šiat 
- Závoja 
- Eurytmických cvičiek 
- Ozdoby na hlavu a rekvizity 

Zároveň účastník participuje na tvorbe scény, kulís a spoločných 
rekvizitách 

ZÁVEREČNÉ VYSTÚPENIE 

ÚČASTNÍK SA ZAVÄZUJE ZÚČASTNIŤ SA CELÉHO ZÁVEREČNÉHO 
SÚSTREDENIA  

21.-27.8.2023 Sústredenie a záverečné vystúpenie 

 

Účastník prijíma zodpovednosť a úctu k svojmu strávenému času a aj 
času druhých na spoločnej tvorbe uvedomujúc si, že sú jeho vnútorná 
spoluúčasť, nesenie ostatných a osobná prítomnosť dôležité pre 
slávnostný záver. 
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CENY 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK  

Účasť na jednom dni 10 €  na dospelú osobu  a 5 € pre dieťa do 15 
rokov 

NOCĽAH 

Spanie na karimatkách 3€  na osobu  bez ohľadu na vek                                              
Spanie na posteliach 10 € + Čisté návliečky 5 € na jednu posteľ (treba 
si vypýtať, účastníci si navliekajú sami) 

V cene nie je zahrnutá strava. Účastníci si nosia už nachystané 
potraviny alebo polotovary, ovocie a zeleninu na šaláty atď. mysliac 
aj na ostatných, ktoré si potom vieme šikovne spoločne nachystať 
a spoločne z nich variť.  

Lektori, profesionálni hudobníci, eurytmisti a recitátori k eurytmii 
okrem stravy /ktorú si prinesú alebo dajú na ňu príspevok /účastnícky 
poplatok  a ani nocľah neplatia.  

V prípade vybavenie sponzorstva alebo finančných prostriedkov z 
projektov budú prostriedky použité na honorár pre lektorov a na 
nákup materiálu k scéne.  

Pri účasti na celom víkende 40% zľava.  

Pokiaľ nemáte finančné prostriedky môžete si odpracovať brigádnicky 
na zveľaďovaní domu a priestorov deň pred sústredením t.j. v piatok 
od 9.00 – 12.00 a od 13. – 18.00. Tým získate celý víkend pre jednu 
osobu so spaním na karimatke. Svoju účasť na brigáde ohláste deň 
vopred na t.č. 0944324899. 

Aktualizované január 2023 


