Sociání akademie „Dům Silberbach“
Datum: 16. - 18. října 2020
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EJF gemeinnützige AG
Königsberger Straße 28
12207 Berlin
Tel. (030) 76 884-0 / Fax -200
E-Mail info@ejf.de / Internet www.ejf.de
Společnost Evangelisches Jugend- und
Fürsorgewerk (EJF gemeinnützige AG) je
zřizovatelem zařízení a služeb pro lidi
všech věkových skupin, kteří hledají
zvláštní osobní a sociální pomoc a péči.
V návaznosti na svou 120letou historii
spojuje EJF pod jednou střechou centra
pro pomoc dětem, mládeži, rodinám,
postiženým, seniorům a uprchlíkům ve
spolkových zemích Berlín, Braniborsko,
Bavorsko, Dolní Sasko, Severní PorýníVestfálsko, Sasko-Anhaltsko a Durynsko
s přeshraniční vzdělávací činností.
Člen organizace Diakonisches Werk

Fax

Signatář iniciativy Transparentní
občanská společnost

E-Mail

Datum

Podpis

Prosíme čitelně vyplnit a zaslat na
E-Mail rene.milfait@seznam.cz
případně i na
adresu
Sozialakademie „Haus Silberbach“
Sommerhauer Straße 1-5
D 95100 Selb OT Silberbach
Svým podpisem akceptuji podmínky účasti a pravidla
ochrany dat EJF Akademie (aktuální verze na
www.akademie.ejf.de).
Má data budou uložena výlučně pro administrativní účely a
nebudou předány třetím osobám. Mám stále a vždy právo
dostat informaci o mých uložených datech.

Dárcovský účet:
EJF gemeinnützige AG
Evangelische Bank eG
IBAN: DE12520604100203993990
BIC: GENODEF1EK1
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EJF-Akademie pro vzdělávání a
mezinárodní spolupráci

Martin Luther King
a spirituály,
písně osvobození

Cílová skupina
Profesionálně tlumočený
workshop je určen pro dospělé,
mládež, muzikanty, hudební sbory,
etiky, učitele etiky, politického a
lidskoprávního vzdělávání, vyučující
v oblasti hudby a další rozmanité
zájemce.

Cíl
Účastníci nahlédnou tento duální horizont.
Dále jej mohou spojit s vlastními zkušenostmi a poznatky ze zápasu za svobodu.
Češi a Němci se budou učit na společném
projektu a mluvit o něm. Každý přijede se
svými zkušenostmi a najde „to třetí“, totiž
spirituály, které obě skupiny propojí.

Tematická těžiště





Odborné pozadí

Internationale Arbeit

Hudební
styl spirituálů je silně
ovlivněn
českým
skladatelem
Antonínem Dvořákem, jenž vyučoval
svého času v New Yorku i „černošské“
muzikanty,
kteří
adaptovali
jeho
hudební estetická představení.
Poselství Martina Luthera Kinga
o spravedlnosti a míru tvoří spolu se
spirituály kulturní a teologickou jednotu. Ve své dlouhé tradici jsou
zakořeněny v afroamerické církvi.
Krom spojení s touto tradicí zaznívá
dvojí stránka poselství, která se týká
otroků: tématem je spiritualita i volání
po svobodě:



Nácvik a zpívání spirituálů a gospelů
Četba Kingových textů a jejich interpretace
Přeshraniční výměna zkušeností
Diskuse o etických a lidskoprávních
aspektech Kingova díla a jeho aktuálnosti
Příprava a slavení ekumenické
dvojjazyčné liturgie

Lektoři

Český partner akce
Smíšený pěvecký sbor Chorus
Egrensis
Tento smíšený sbor má své sídlo v Aši a
je veden paní Alexandrou Benešovou,
která bude po celou dobu působit jako
odborná asistentka. Se svým smíšeným
pěveckým sborem dosáhla velkého
ocenění – hlavní ceny EUREGIA EGRENSIS za rok 2008 „za výkony hodné
mimořádného uznání na poli přeshraniční
spolupráce v rámci EUREGIA EGRENSIS“.

V sobotu večer budou mít koncert.
Místo
„Hotel Haus Silberbach“
Sommerhauer Str. 1-5 (Selb)
Datum 16.- 18. října 2020
Čas
Začátek v pá v 18:00 večeří.
Zakončeno v neděli v 12:15 společným
obědem.
Účastnický poplatek
60,- Euro
včetně ubytování a stravy

Flois Knolle Hicks
Hudebnice a sbormistryně afroamerického
původu přináší velké zkušenosti s vedením
workshopů s gospley a spirituály a nabízí
živoucí seznámení se s hudbou a duchovními
a teologickými tradicemi této hudby.
Konrad Knolle
Emeritní
pastor
Evangelické
církve
v Německu a manžel Flois Knolle Hicks.

Žádáme účastníky, kteří nejsou
zaměstnanci EJF, aby zaplatili
účastnický poplatek přímo na místě.
Akceptujeme platby kartou.

Kontakt
Dr. René Milfait
E-Mail rene.milfait@seznam.cz
Telefon +420 736 678 634

