
Zveme Vás na

zpívání a tance 
od 23. do 26. červen 2016 srpna do Heeselicht 

v Elbsandsteingebirge v blízkosti u Stolpen 
(Krušné hory, 36 km za Děčínem v Německu).

Pojďme společně slavit mírové tance  zpívat a tančit mantry a písně  
stanovat  sedět u táborového ohně  být v přírodě  chodit na pro-
cházky  užívat si pohybu  mít děti v dobré péči  oslavit aramejský 
otčenáš  pod vedením Maria el Safti Jütte a Ludmily Chrášťanské  

hudební doprovod Honza Kuželka  Bousch Bardarossa a další



Při mírových tancích uctíváme moudrost této země a jejích lidí tím způsobem, že společně zpíváme 
a sdílíme v různých řečech zpěvy, modlitby a tance všech národů. Tance mají léčivou sílu, posilují 
v nás radost a štěstí a darují nám duševní vyrovnanost a vnitřní mír. Sami zpíváme převážně slova 
manter, spojená s jednoduchými gesty a kroky. Skrz tyto mantry a tance se můžeme nechat dotk-
nout svým vlastním srdcem, můžeme procítit soucit s námi samotnými a předat ho dál všem lidem, 
které potkáme. Přináší nám léčivý kontakt s naší vlastní přirozeností, s radostí a vnitřním mírem.

Nabídka   ❚ vedené tance a zpěvy  ❚ opatrování dětí   ❚ procházky  ❚ táborový oheň

                    dospělí       děti
to vše vás  ❚ program                       70 €        25 €
bude stát      mládež ve výcviku                           40 €

  ❚ při zaplacení do 3.4.2016                      50 €              

  ❚ ubytování 3 noci
                 vícelůžkové v Gutshaus                        70 €                           70 €
                 Vícelůžkové s vlastní karimatkou.                   30 €                           15 €
                 stany               30 €                            15 €       

Jídlo a pití      ❚ plná penze na tři dny                            65 €                        30 €
      Samostatné vaření možno

Info a přihláška  vaše místo je zajištěno pouze písemnou, e-mailovou nebo telefonickou   
  přihláškou a zaplacením účastnického poplatku (ubytování a strava se platí na  
  místě); při nahlášení uveďte prosím, jak chcete být ubytovaní a zda si stravování 
  obstaráte sami, nebo chcete plnou penzi. 
  Přihlašte se prosím na info@centrum-nesmen.cz, telefon 603 207273

  Při odhlášení do 4 týdnů předem vám bude vráceno 20 € náhrada

Převod na konto  Ines Berger   IBAN: DE93850503004000889821    BIC: OSDDDE81XXX 
  bei Sparkasse Verwendungszweck: Tanzcamp 2016

Příjezd  možný ve čtvrtek od 15 hod., začátek 20:00 hod. 
  Gutshaus Heeselicht
  01833 Stolpen OT Heeselicht 
  Veřejný dopravní prostředek: VVO (Verkehrverbund Oberelbe)
  http://www.vvo-online.de, linkový autobus 236 nebo 237 z
  Pirna ZOB ve směru Sebnitz, do Heeselicht-Markt

Odjezd  neděle od 13:00 po obědě
  

Maria El Safti Jütte & Ludmila Chrastanska


