
Zažil si PAN a tešíš sa na ďalší ročník?
Skráť si čakanie Umeleckým sústredením!

Workshopy pantomímy, tanca, dramatiky, žonglovania, výtvarných prác či relaxu. Si 
študent konzervatória, alebo by si len chcel byť? Navštevuješ dramatický, výtvarný či 
tanečný krúžok a máš pocit, že tam tvoja cesta nekončí? Že Tvoja méta je ďalej? Neváhaj 
a príď posúvať svoje hranice na Počúvadlo.

Počas desiatich dní sa na Počúvadle dejú (ne)uveriteľné veci. Pod jednou strechou sa 
stretnú ľudia tvoriví, veselí a hraví. Zažijete ten pocit, že ste dôležitou súčasťou niečoho, 
čo má zmysel a pri tom jediné na čom skutočne pracujete ste vy sami.

Okrem zdokonaľovania seba samého spoznáš nových ľudí, ktorí žijú tým čím aj Ty- milujú 
divadlo, tanec či žonglovanie. Každý  deň okrem workshopov na vás čaká skvelý  program, 
ako napríklad improshow, natáčanie reklám, tradičný táborák, nočná hra či prezentácia 
skupín. Počas desiatich dní poskladáme z každej dielne jednu skladačku a vznikne veľké 
spoločné predstavenie, ktoré sa v posledný  deň odohrá pred divákmi, priateľmi a rodičmi. 
Netreba zabudnúť, že blízko chaty je jazero Počúvadlo a krásna príroda.

Umelecké sústredenie sa bude konať v termíne od 21. do 31. júla 2013 už tradične v Škole 
v prírode pod Sitnom na Počúvadle.



A to všetko len za cenu 165 € vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR. V cene je 
pritom zahrnuté ubytovanie, strava 5 x za deň, zdravotnícka služba skúseným záchranárom 
priamo v tábore, základné úrazové poistenie, bohatý  voľno-časový  program a kvalitná 
výučba v jednotlivých dielňach.

Aj v tomto roku plánujeme naše osvedčené tvorivé dielne pod vedením známych lektorov:

  Dielňa pantomímy –  Miro Kasprzyk 

  Dielňa žonglovania – Pavel Surový

  Dielňa tanca – Pavlína Mikuličková, Elena Dekánková

  Dielňa výtvarných prác – Saša Frajkorová

  Dielňa tvorivej dramatiky – Jana Szendreiová a Gabika Rajniaková 

  Dielňa relaxu – Filip Hajduk

Voľných miest ubúda, preto ak máš záujem pošli prihlášku čo najskôr a nepremárni 
šancu zažiť krásne leto.

Prihlášku, fotky  a videá z predchádzajúcich ročníkov nájdeš na http://festivalpan.sk/
letny-tabor/

V prípade otázok neváhaj kontaktovať Natalku Novotnú
0905 552 576 alebo alala.nat@gmail.com, ktorá to celé zastrešuje.
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