Anthroposofická společnost v České republice
Slovenská antropozofická spoločnosť

21. - 23. 4. 2017 Praha

KULTURA

LIDSKOSTI
Základní kámen
Rudolfa Steinera
a jeho rytmy

Kultura lidskosti Základní kámen Rudolfa Steinera a jeho rytmy
Konference české a slovenské Anthroposofické společnosti ve spolupráci
s Ursulou Zimmermann a souborem
Kairos Projekt-Ensemble Dornach

Při tomto setkání se pokusíme prohloubit práci nad průpovědí Základního
kamene a rytmy Základního kamene, a to na jedné straně myšlenkovou prací, na
druhé pak uměleckou prací pomocí eurytmie.
Anežka Janátová (za českou AS) a Erich Šašinka (za slovenskou AS) se obrátili na
paní Ursulu Zimmermann z Dornachu s prosbou o naplnění umělecké části programu. Ta již s eurytmickým souborem Kairos výše uvedené téma rozpracovala
na přání švýcarské zemské společnosti.
Věříme, že toto setkání přinese nový impuls k utváření společenství mezi českou
a slovenskou Anthroposofickou společností.

Místo konání Anthroposofická společnost,
Hošťálkova 392/1d, Praha 6
Městská knihovna v Praze
Organizátor Anthroposofická společnost
v ČR, www.anthroposof.cz
Koordinátor Tomáš Petr
(telefon 00420 - 723 539 983)
Přihlášky zasílejte emailem do 10.4. na
anthroposof.informace@seznam.cz
Po obdržení přihlášky Vám před akcí
zašleme potvrzení a další detaily akce.
Cena za konferenci je 1000,- Kč.
Na eurytmická představení v Městské
knihovně se kupují vstupenky zvlášť
přímo na místě. Cena za jedno představení je 230,- Kč a 150,- pro studenty a
důchodce.
Zálohu 300,- Kč prosím posílejte do 10.4.
na účet 2001108928 /2010, pro platbu
ze zahraničí použijte účet IBAN
CZ40 2010 0000 0029 0110 8931
BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX
Ubytování Pokud potřebujte pomoc se
zajištěním ubytování, dejte nám vědět.
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Stravování V sobotu i v neděli bude na
místě možnost zakoupení drobného
občerstvení a lehkého oběda.

10:30

Překlad z němčiny zajištěn.
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Městská knihovna Praha
Zahájení a uvedení do tématu:
Anežka Janátová, Tomáš Boněk, Erich Šašinka, Peter Neurath
Představení Kairos-Projekt-Ensemble:
Eurytmie „Rytmy Základního Kamene a průpověď
Základního kamene (Úvod Ursula Zimmermann)
Konec prvního dne
Anthroposofická společnost
Pozorování planetárních pečetí a sloupových forem
Rudolfa Steinera (Peter Neurath)
Eurytmie pro účastníky (k planetám) s Ursulou
Zimmermann (eurytmické cvičky prosím s sebou)
Oběd
Eurytmie pro účastníky s Ursulou Zimmermann
Přednáška: Nové Utváření nových společenství skrze a
s antroposofií (Anežka Janátová)
Otázky, rozhovor
Večeře, přesun do Městské knihovny
Městská knihovna Praha
Představení Kairos-Projekt-Ensemble: Eurytmie
Rytmy Základního Kamene a průpověď Základního kamene
Hudebně eurytmické vystoupení hostů a souboru Kairos
Konec druhého dne
Anthroposofická společnost
Společná eurytmie: Průpověď Základního kamene
(pod vedením Ursuly Zimmermann)
Společný rozhovor k poslednímu verši Základního
kamene “… aby dobré bylo, co ze srdcí zakládáme, co z hlav
chceme dovésti k cíli.“ (pod vedením Anežky Janátové,
Ericha Šašinky, Petera Neuratha a Ursuly Zimmermann)
Závěr s recitací průpovědi Základního kamene

Kairos Projekt-Ensemble Dornach Umělecká skupina Kairos pracuje již
delší dobu pod uměleckým vedením paní Ursuly Zimmermann na
uměleckých programech usilujících o prohloubení antroposofie. Skupina je známá především
většími sborovými díly a k tomuto nezávislému seskupení je připojeno kolem dvaceti
eurytmistů a eurytmistek. Nejčastěji vystupují na pódiu Goetheana. Počátkem 90. let již
soubor s tématem Základního kamene v Praze vystoupil. V létě 2015 se část souboru podílela na "Music Cambridge Conference" ve Vancouveru. V současné době soubor pracuje na
eurytmickém programu “Tranformations“ s tématem změny, proměny skrze životní zkoušky.

