Něco více k programu a účinkujícím:
Iva Bittová - prošla mnoha hudebními žánry od alternativy přes jazz, rock, klasickou hudbu
včetně hostování v opeře. Dodnes se hledá pojmenování jejího hudebního jazyka, který je pro
mnohé naprosto originální. Její skladby a kompozice vznikají z podnětu všedního života.
Důležité je ticho a ničím nerušená pozitivní atmosféra, která se do hudby vtiskne...
Vladimír Václavek - jeho hudební start je spojen s Ivou Bittovou , Pavlem Fajtem, Jiřím
Kolšovským a Josefem Ostřanským, se kterými se setkal v kapele Dunaj. V roce 1997 nahrává
společně s Ivou Bittovou nezapomenutelné dvojalbum Bílé inferno. V současné době
koncertuje po celém světě.
GENDOS Čamzyryn pochází ze sibiřské Tuvy. Je šamanem, mistrem nejhlubší formy
hrdelního zpěvu nazývané kargyraa, který doprovází hrou na různé rituální nástroje. Jeho
vystoupení obsahuje mystické a šamanské prvky a každý koncert je zároveň divadelním
představením a mystériem.
ExT band je česká reggae kapela s původní hudební tvorbou, v níž se prvky jamajského roots
reggae snoubí s folkovým odkazem českých i amerických písničkářů, gospelem a dalšími
prvky.
Jánská pohádka (A. Janátová) - zúčastněte se s námi vznešené slavnosti čtyř živlů...
Občanské sdružení Akademie sociálního umění Tabor se zaměřuje na rozvíjení znalostí a
dovedností v oblasti léčebné pedagogiky a sociálně umělecké terapie (dramaterapie,
muzikoterapie, arteterapie).
Hana Blochová - Svatojánské mystérium - Koncert středověkých mystických poutních
písní na iniciační cestě do Santiaga de Compostela bude doplněn průvodním slovem o
působení svatojánských ženských raněkřesťanských komunit v Pyrenejích, které navázaly na
starověkou tradici Velkých bohyní.
Václav Svašek a Tereza Apetaurová - Potní chýše a šamanské rituály - povídání o
mexických saunách. Rituál potní očistné chýše - Jedná se o očistný obřad, který oslovuje čtyři
elementy – zemi, vodu, vzduch a oheň a dva principy – mužský a ženský. Sauna je obřadem
znovuzrození.
Cena sauny Kč 515,-/osobu bude vybírána při přihlášení, které je možné na
přednášce Potní chýše a šamanské rituály od 10.30 hod. V ceně malé občerstvení.
Petra Bartlová, Kristina Š. Gotteltová - Ženství a intuice - workshop proženy zejména o
intuici, která je důležitá při jejich rozvoji. Cena workshopu je Kč 150,- za účastnici. Bude
vybírána na začátku workshopu.
Pavla Kubášková-Štěpničková - Šamanská léčba - přednáška o šamanské léčbě v
současném světě západní kultury, její společné, kulturu přesahující faktory působení a zdroj
inspirace pro současnou psychoterapii. Šamanská léčba léčí naši duši tak, abychom měli více
energie a schopnost jednat a byli více v kontaktu sami se sebou. Na závěr workshopu léčivé
bubnování. Cena workshopu Kč 100,- za účastníka. Bude vybírána na začátku workshopu.
Markéta Sulánská - Vytvoř si svou vlastní realitu - přednáška věnovaná kvantovému věku,
čakrám 8 - 13 a praktickému návodu, jak si tvořit svůj život.
Jan Kotulán (indická bambusová flétna bansuri) a Petr Korbelář („klapkodastrová“
akustická kytara) je originální autorská dvojice, která má na svém kontě již pět
excelentních CD.

2011 SVATOJÁNSKÉ
SLAVNOSTI BYLIN
na Vlčí Hoře
v areálu centra aromaterapie
Nobilis Tilia
ve dnech
24. 6. - 26. 6. 2011

Vstupné:
Kč 130,-/os., děti do 100 cm zdarma
rodinné vstupné (2 dospělí, 2 děti) ve výši Kč 260,-

www.nobilis.cz/os

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ NOBILIS TILIA
má za cíl vybudování a provoz botanické zahrady, pořádání Svatojánských slavností bylin,
podporu chráněných dílen, provozování vzdělávací činnosti a další... Více na

www.nobilis.cz/os
SPOLEČNOST NOBILIS TILIA s.r.o.
se zabývá vývojem, výrobou a prodejem čistě přírodní léčebné i pěstící aromaterapeutické
kosmetiky. Přírodní kosmetika Nobilis Tilia podporuje cestu k sobě a objevení vlastní
jedinečnosti. Více na

www.nobilis.cz
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SVATOJÁNSKÉ SLAVNOSTI BYLIN 2011
Místo konání: Centrum aromaterapie Nobilis Tilia, Vlčí Hora 147, Krásná Lípa
Pořádá: Občanské sdružení NOBILIS TILIA
Za organizační tým: Hana Štroblová – 777 111 434, hana.stroblova@seznam.cz, Mirka Pibilová – 605 571 772, mirka.pibilova@centrum.cz

Pátek 24. 6.
18.30 - 19.00 / rybníček - Zahájení Svatojánských
slavností - posvěcení svatojánského věnce, zapálení
své svíčky, puštění věnce na jezírko
19.00 - 19.30 / rybníček - Přednáška Anežky
Janátové - Svatojánská imaginace a její esoterní
podstata, od pohanského kultu do současnosti,
maitrea.cz/anezka-janatova
19.45 - 20.45 / pódium - Akademie sociálního
umění Tabor - Jánská pohádka, akademietabor.cz
21.00 - 22.30 / pódium - Gendos Čamzyryn,
Svatava Drlíčková - koncert Oheň a voda - Ot Bile
Sug, svatavadrlickova.estranky.cz
22.30 - 24.00 Oheň

Sobota 25. 6.
Přednášky:
9.00 - 10.15 / atrium - Milan Gelnar - Astrologie,
horoskopy a poselství živé vody, astrosfera.cz
10.30 - 12.00 / atrium - Václav Svašek a Tereza
Apetaurová - Potní chýše a šamanské rituály,
utisovehovrchu.cz
12.15 - 13.45 / atrium - Kamila Brenková - Esence
Ayurvédy, maitrea.cz/brenkova-kamila
14.00 - 15.00, čajovna - Marie Noe - Představení
kuchařské knihy Dobré věci nejsou špatné,
zdravejsivareni.cz
15.15 - 16.45 / atrium - Pavla Kubášková - Šamanská
léčba, pavlakubaskova.cz
17.00 - 18.30 / átrium - Markéta Sulánská - Vytvoř si
svou vlastní realitu, marketasulanska.estranky.cz

Kulturní program:
8.30 - 9.30 / pódium - Jóga s Kamilou Brenkovou,
dakini.cz
10.15 - 11.00 / čajovna - Maňáskové divadlo - Jak
kašpárek přelstil čerta

11.15 -12.15 / čajovna - Květa Bílková - Čajový rituál,
kveta@email.cz
12.30 - 13.15 / pódium - Tomáš Reindl - koncert
OMNION, www.tabla-tom.com
13.15 - 14.45 / pódium - Lukáš Pilnaj a Eva Žižkovská koncert - digeridoo a barytonsaxofon, pilnaj.com/desi
14.00 - 15.00 / u dětského koutku - Loutkový soubor
Poměnka - O ztracené Finově nevěstě,
dolnipoustevna.cz/divadlo
14.45 - 15.45 / pódium - Bety Cooper, Nina Klestilová,
Karel Tvardek - koncert, kachno.com/nyna
15.30 - 17.00 / kostel - Hana Blochová - Svatojánské
mysterium, koncert s průvodním slovem, blochova.cz
15.45 - 17.15 / pódium - Jan Kotulán, Petr Korbelář Instrumentální hudba s nádechem zdánlivě cizích krajů,
kotulankorbelar.cz
17.45 - 19.00 / pódium - Vladimír Václavek - koncert,
vaclavek.eu/vladimir
19.00 - 21.00 / pódium - Iva Bittová - koncert,
bittova.com/cz

21.15 - 22.45 / pódium - ExT band - koncet reggae
kapely, bandzone.cz/ext
23.00 - 23.30 / Svatojánský rituál - Pavla Kubášková
23.30 Oheň

Workshopy
14.00 - 16.00 / čajovna - Petra Bartlová, Kristina Š.
Gotteltová: Workshop pro ženy - Ženství a intuice
16.15 - 18.15 / čajovna - Pavla Kubášková - Spirituální
léčba hudbou, pavlakubaskova.cz
17.00 - 18.30 / Bum bum Znojmo - Bubenický workshop
9.00 - 19.00 / u stánku - Anna Neduhová - sítotisk
14.00 - 18.30 / info na přednášce - Rituál potní očistné
chýše, utisovehovrchu.cz

Neděle 26. 6.
Areál Svatojánských slavností bude v neděli do 16.00 hodin
k dispozici návštěvníkům a organizátorům pro setkání
a společný odpočinek. Stánkaři mohou, dle své chuti, dále
nabízet své výrobky. Občerstvení bude zajištěno. V 10.30
hodin vystoupí na pódiu kapela AGP band Agentury
pondělí z Rumburku, jinak bude neděle bez programu.

Průběžně se koná:
Tržiště řemesel: oděvy a látky, mandaly, řezbář, šperky všeho druhu, chráněné dílny, historické sklo, vykuřovadla,
keramika, vše z vlny, výrobky z konopí, dřevěné hračky, knihy, chiromantické a astrologické výklady.
Prodej výrobků fair trade , občerstvení na grilu, vegetariánský kuchař, čajovna, prodej sýrů, místní koláče, pečené
makrely, medovina, pivo přímo z lokálního pivovaru, vína pěstovaná v České republice.
Dále: jízda na koních a ponících, zpěv, hry, tanec, laboratoř v přírodě, prodej mléka z automatu - přineste si vlastní
nádoby.
Dětský koutek plný her a rukodělných aktivit, divadlo pro děti, ukázky vázání šátků na nošení dětí, malování na
obličej, výroba svatojánských lucerniček.
Prodej přírodní kosmetiky Nobilis Tilia v sobotu: od 10:00 do 19:00 hodin, v neděli od 10:00 do 13:00 hodin.
Aromaterapeutická masáž - rezervace termínu masáže u vstupu do areálu Svatojánských slavností bylin.
Komentovaná prohlídka bylinné zahrádky - v sobotu v 10.00 a ve 13.00 hodin s možností nákupů výpěstků.
Tanec pro vodu - v sobotu od 17.00 do 17.30 hodin v rámci celosvětového projektu Global Water Dances.
Meditace pro vodu v kostele Panny Marie Karmelské - v sobotu od 17.30 do 18.00 hodin.

změna programu vyhrazena

