Soziální akademie „Haus Silberbach“
Workshop se spirituály, gospely a
etikou: „Kdo věří, ten neutíká“ (Jes.
28,16; Dietrich Bonhoeffer)
11. - 13. října 2019

Workshop se spirituály,
gospely a etikou: „Kdo
věří, ten neutíká“
(Jes. 28,16; Dietrich
Bonhoeffer)

Společnost Evangelisches Jugend- und
Fürsorgewerk (EJF) je sociální zřizovatel s
rozšířenou působností a křesťanským
charakterem. Pod svou střechou EJF
sjednocuje zařízení a nabídku v oblasti
pomoci lidem s postižením, dětem,
mladistvým, rodinám, seniorům a
uprchlíkům a vzdělávací a poradenskou
činnost. Společnost EJF doprovází a radí
lidem všech věkových skupin a
náboženských vyznání, kteří potřebují
speciální osobní a sociální pozornost.
Společnost EJF, která byla založena v roce
1894, je dnes společností s tradicí a
rozsahem, který přesahuje hranice.

Příjmení
Jméno
Zaměstnání
Ulice
PSČ,
místo
Telefon
Fax
E-mail

Datum

EJF gemeinnützige AG
Sozialakademie „ Haus Silberbach“
Sommerhauer Straße 1-5
95100 Selb/OT Silberbach
Tel. +49 (0) 9287 96 82 0
Fax: +40 (0) 9287 60 61 6
E-Mail mail@haus-silberbach.de
Internet www.haus-silberbach.de

Člen organizace Diakonisches Werk
Podpis

Přihlášku vyplňte čitelně, abychom se vyhnuli
nejasnostem a poté ji do 30.09.2019 zašlete
e-mailem

milfait.rene@ejf.de

či faxem

+49(0) 9287-60 616

nebo případně i poštou
Sozialakademie „Haus Silberbach“
Sommerhauer Straße 1-5
D 95100 Selb OT Silberbach
Svým podpisem souhlasím s podmínkami účasti a
ochranou osobních údajů EJF-Akademie (aktuální
verze na www.ejf.de)

Signatář iniciativy Transparentní občanská
společnost

Dárcovský účet
EJF gemeinnützige AG
Evangelische Bank eG
IBAN: DE12520604100203993990
BIC: GENODEF1EK1

Stand: 07/2019

Termín:

Zřizovatel

Sozialakademie

Přihláška

Se sbormistryní
Flois Knolle Hicks
11.-13. října 2019

Workshop se spirituály,
gospely a etikou: „Kdo věří,
ten neutíká“ (Jes. 28,16;
Dietrich Bonhoeffer)

TeT

Cílová skupina
Tlumočený workshop je určen pro
dospělé, mládež, hudebníky, křesťany,
etiky a vyučující etiky a politického a
lidskoprávního vzdělávání a další
zájemce.

Sozialakademie

Pozadí tématu
Na základě prvního, velmi poptávaného,
workshopu se spirituály a gospely bylo
přáním pokračovat a jako téma byl
zvolen příběh a dílo křesťanského etika
Dietricha Bonhoeffera, jehož životní
osud a dílo je známo jak v České
republice, tak v Německu, a který byl
nacisty popraven na konci 2. světové
války v koncentračním táboře
Flossenbürg, nedaleko sociální akademie
„Haus Silberbach“. Kromě společného
zpívání dostane workshop i rozměr
etického a lidskoprávního vzdělávání.
Spojí dohromady teologii osvobození
afroamerických otroků, jak se ukazuje
ve spirituálech a myšlenkách Dietricha
Bonhoeffera, který svůj odpor proti
nacistům nalezl. mj. právě v poznání
rasismu v USA ve 30. letech.

Konrad Knolle
Emeritní pastor Evangelické církve v
Německu, manžel sbormistryně Flois
Knolle Hicks.

Cíl
Cílem workshopu je seznámit se s činností
Dietricha Bonhoeffera. Dále se účastníci
seznámí se spirituály, hymnickými zpěvy a
gospely afroamerické tradice a poznají
rozměry teologie osvobození v těchto textech
a jejich význam pro zápas o zachování lidské
důstojnosti. Hudba bude propojena se
spirituálními, etickými, mravními a
lidskoprávními aspeky.
Tematické zaměření






Nácvik a zpěv spirituálů a gospelů
Úvod do textů spirituálů a gospelů a
propojení s teologií osvobození
Úvod do života a díla Dietricha
Bonhoeffera
Diskuze o etických a lidskoprávních
aspektech osudu Dietricha Bonhoeffera
a jejich spojitost s dnešní dobou
Příprava a konání ekumenické
bohoslužby

Partner workshopu
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.
Termín 11.- 13. října 2019
Místo

„Haus Silberbach“
Sommerhauer Str. 1-5
95100 Selb OT Silberbach

Zeit
Začátek 1. den v 18:00 hod. večeří
Konec 3. den ve 12:15 hod. společným
obědem.

Vedoucí workshopu

Účastnický poplatek

Flois Knolle Hicks

50,- euro

Hudebnice a sbormistryně
afroamerického původu přináší
velké zkušenosti s vedením
workshopů s gospely a
spirituály a vytváří živoucí
seznámení se s hudbou a
duchovními a teologickými
tradicemi této hudby.

Včetně 2 přenocování a stravy

Žádáme účastníky, kteří nejsou
zaměstnanci EJF, aby účastnický
poplatek uhradili na místě. Akceptujeme
platby kartou.
Kontakt
Telefon
E-Mail

Dr. René Milfait
+49 0151-55982607
milfait.rene@ejf.de

