Termín...

15. - 17. dubna 2016
Začátek: 19.00 (odjezd z Čech kolem 16 hodiny)
Konec: 13.00 (návrat cca 17 hodin)

Místo konání...

Hrad Altpernstein
Altpernstein 34, 4563 Micheldorf
ooe.kjweb.at/burg-altpernstein

Cena...

€ 30,00
(poplatek za kurz, ubytování na hradě, plná penze, doprava…)

Přihlášky a informace...

Titelfoto: Paul Georg Meister, pixelio.de

Přihlášky do 1. dubna na mail: dcm@bcb.cz
Další informace:
www.dcm.bcb.cz
731 402 807

DVR: 0029874(119)

groove.castle
music and more

Průběh víkendu…

groove. „Groove“ můžeme popsat jako odborný termín v hudbě,
kterým se označuje rytmická figura, základní rytmicko-metrický
model nebo vzor typický pro určitou skladbu. Dále rozlišujeme
různé druhy taktů a v nich binární nebo terciální groove a také
různá rozložení důrazů. Takže asi tak… teda aspoň Wikipedie to
tvrdí. Díky!
castle. Stačí základní znalosti angličtiny, kterým se člověk ve škole

beztak nevyhne, aby si každý přeložil, co „castle“ znamená. Je to
hrad nebo zámek.

Groove.castle pro vás připravují…
Marie Němcová
Diecézní centrum mládeže České Budějovice
www.dcm.bcb.cz

P. Jozef Gumenický
Diecézní centrum mládeže České Budějovice
www.dcm.bcb.cz

groove.castle. Teď už je to úplná hračka si pod tím něco představit,

ne? Prostě se vezme jeden hrad v Micheldorfu, pěkně nahoře na
kopci. Přidají se mladí lidé z Horního Rakouska, Čech a Bavorska,
okoření se to pořádnou chválovou hudbou, kreativitou, zábavou
a chutí zkoušet a celé se to přes víkend pořádně povaří. Tradá –
groove.castle je na světě!

Zkrátka. Pátek patří společnému příjezdu, jídlu a večerním
chválám. V sobotu už se ponoříme do světa hudby a kreativity –
během deseti růžných workshopů ve dvou blocích pronikneme do
tajů hudby, divadla či malování. Podrobnější informace k jednotlivým
workshopům a jejich vedoucím najdeš uvnitř. Sobota vyvrcholí
prezentací workshopů a „otevřeným jevištěm“ v rytířském sále na
hradě Altpernstein. Den číslo tři, neděle, pak bude ve znamení
úklidu a následného slavení mše.

A rakouští a němečtí přátelé…

Těšit se můžete na tyto workshopy…

... band.groove

... bibliodrama

... netradiční
bubnování

... kresba a pocity

... hra na cajon

... duchovní rozměr
v populární hudbě

“Musicians want to be the loud voice for so many quiet hearts.” Billy Joel

