Něco více k programu a účinkujícím:
Eurytmické znázornění konstelace planet ve zvěrokruhu v den svatého Jana - zazní průpovědi
jednotlivých znamení zvěrokruhu. Planety a znamení budou vyjádřena eurytmickými symboly a to
vše vytvoří obraz přírody v tento pro ni významný svátek. Studenti Akademie sociálního umění Tabor
pod vedením umělecké vedoucí studia Eurytmie, umění a estetiky Nataši Kraus.
Bára Hrzánová s kapelou Condurango - Víte, jaký rytmus má čokoláda? Říká se tomu condurango a
tenhle rytmus poteče z pódia, až na něj vstoupí dobrý skřítek Bára Hrzánová se svou kapelou. Tato
rytmořeka vás spolehlivě vykoupe od všech depresí a smutků a naladí vás na tu správnou notu!
Kapela Bachtale Apsa, která se před třemi roky sdružila okolo známého hudebníka Mária Biháriho,
patří k našim nejlepším romským kapelám. Název Bachtale Apsa, v překladu Slzy štěstí, vyjadřuje
pestrost nálad a emocí, které romská hudba odnepaměti v posluchačích vyvolává. Její hudba má v sobě
totiž vlivy všech tradičních romských stylů.
Ondřej Smeykal je profesionálním hráčem razícím unikátně osobitý styl hry na australský domorodý nástroj didgeridoo. Zpěvačka Feng-yűn Song má velmi široký hlasový rozsah a se zvukem
didgeridoo se elementarně pojí. Její vystoupení bude obohaceno zajímavými kostýmy. Prožijte
spojení ženské a mužské energie...
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 Sar Blochová - zpěvačka, hudebnice, spisovatelka a výtvarnice. Na multimediálním
představení „Středověká mystéria“ zazní mystické písně Hildegardy z Bingenu, věštecké zpěvy
Sibyliny a zhudebněný alchymický cyklus Opus magnum, jejichž autorkou je Hana Blochová se
souborem Kvinterna. Tvůrcem filmu je kanadský režisér Plamen Sjarov, držitel mnoha cen.
Štěpán Rak - koncert Svět vůní - Svět vůní je fascinující, pamatujeme si je celý život a říká se, že nás
provázejí i mnoha inkarnacemi. I věci a lidé nám „voní nebo nevoní”. Cyklus Vůně se dotýká této
magické stránky našich smyslů a přenáší nás do neméně podivuhodného světa tónů, v nichž vůně
nabývají dalších rozměrů. Štěpán Rak je světový kytarový virtuos, skladatel, a profesor pražské
Akademie múzických umění.
Představení Kvak a Žbluňk jsou kamarádi vzniklo na motivy stejnojmenné dětské knížky Arnolda
Lobela. Jedná se o úsměvné příběhy dvou kamarádů - zeleného žabáka Kvaka a hnědého ropušáka
Žbluňka. V hlavních rolích se představí herci Divadla v Dlouhé Magdalena Zimová a Martin Matějka.
Vladimír Václavek a Tanja Ebeling - workshop Pozvání do šamanské zkušenosti Bílý medvěd a
čistá voda - dozvíme se o sebevzdělávání, zdravém vnímání a pozornosti, které nás vedou k
důstojnému a úspěšnému životu.
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.
Hana Giteva - přednáška Eurytmie - utvářející síly života - přijďte nahlédnout do mladého
pohybového umění. Prožít v pohybu sílu a krásu mluveného slova. Budeme v náznaku objevovat svět
hlásek a mocnost životních rytmů. Co nepůjde zkusit, o tom si alespoň trochu povíme ...
Dagmar Čemusová - Karneval zvířat - děti si připomenou lidové písničky o zvířátkách žijících na
dvorku. Zatancují si se zvířecími kamarády. Dagmar Čemusová je absolventkou Konzervatoře v
Teplicích – oboru operní zpěv a Mezinárodní školy staré hudby ve Valticích. Spolupracuje s Hudebním
Divadlem v Karlíně.
Markéta Sulánská - přednáška Základy makrobiotiky představuje ucelený filozofický systém,
který vede člověka ke zdravému životu, zdravému myšlení a energetické harmonii. Ve svém jádru je
velmi jednoduchá, neboť je v symbióze s přírodními proudy vesmíru.
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VÍC NEŽ JEN KOSMETIKA

PROGRAM SVATOJÁNSKÝCH SLAVNOSTÍ BYLIN 2012
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 22. 6.
17.00 - 18.00 / pódium - Eurytmické znázornění
konstelace planet ve zvěrokruhu v den svatého Jana
18.00 - 18.45 / rybníček - Zahájení Svatojánských
slavností - posvěcení svatojánského věnce, zapálení
své svíčky, puštění věnce na jezírko
18.45 - 19.30 / rybníček - Přednáška Anežky
Janátové - Svatojánská imaginace a její esoterní
podstata, vědomá spolupráce člověka s
elementárními bytostmi
19.45 - 20.45 / rybníček - Akademie sociálního
umění Tabor - Jánská pohádka, akademietabor.cz
21.00 - 22.30 / kostelík - Hana Blochová Středověká mystéria, blochova.cz
22.30 - 24.00 Oheň

Sobota 23. 6.
Přednášky:
9.00 - 10.30 / čajovna - Milan Gelnar - Astrologie
a Karmický životní úkol, astrosfera.cz
10.45 - 12.15 / čajovna/átrium - Zbyněk Šedivý,
Štěpán Rak a Karel Kříž - Přemýšlení o přírodě,
vztazích mezi lidmi, hvězdách a planetách
12.30 - 14.00 / čajovna/átrium - Markéta Sulánská
- Základy makrobiotiky,
marketasulanska.estranky.cz
14.15 - 15.45 / čajovna/átrium - Pavla Štěpničková
- Psychoterapie s inspirací v šamanské léčbě,
osobniterapeut.cz
16.00 - 17.30 / čajovna/átrium - Hana Giteva Eurytmie - utvářející síly života, czech.ipmt.net

Kulturní program:
8.30 - 9.30 / pódium - Jóga s Kamilou Brenkovou,
dakini.cz

10.15 - 11.00 / pódium - Dagmar Čemusová Karneval zvířat - divadlo pro děti, dagmarcemusova.cz
11.00 - 12.00 / pódium - Petra Kruntorádová interaktivní pořad pro děti s písničkami
12.30 - 14.00 / pódium - Jiří Dohnal (sitar) a Kamila
Brenková (mantry) - koncert
14.00 - 15.00 / pódium - Magdalena Zimová a Martin
Matějka - Kvak a Žbluňk jsou kamarádi - pohádka
pro děti, divadlovdlouhe.cz/pro-deti
15.00 - 16.30 / pódium - Štěpán Rak - Svět vůní koncert, stepanrak.cz
16.30 - 18.30 / pódium - Ondřej Smeykal (digeridoo)
a Feng-yűn Song (zpěv) - koncert, smeykal.com
18.30 - 20.00 / pódium - Bára Hrzánová s kapelou
Condurango - koncert, condurango.cz
20.00 - 21.30 / pódium - Mário Bihári s kapelou
Bachtale Apsa - koncert, bachtaleapsa.cz
21.30 - 22.45 / pódium - ExT Band - koncert reagge
kapely, bandzone.cz/ext
23.00 - 23.30 - Svatojánský rituál - Pavla Štěpničková,
pavlakubaskova.cz
23.30 Oheň

Soutěž
9.30 / sraz u pódia - Soutěž v sekání kosou - hlavní
cena - špičkový brousek

Workshopy :
10.15 / sraz u pódia - František Špatný - Přirozená
komunikace člověka a koně
17.00 - 18.30 / kostelík - Bum bum Znojmo Bubenický workshop
18.30 - 20.00 / čajovna - Vladimír Václavek a
Tanja Ebeling - Pozvání do šamanské zkušenosti
Bílý medvěd a čistá voda
průběžně / u stánku - Výroba domovních znamení
z keramiky
průběžně / u stánku - Tričkařský síťotiskový
workshop pro děti

Neděle 24. 6.
Areál Svatojánských slavností bude v neděli k
dispozici návštěvníkům a organizátorům pro setkání
a společný odpočinek bez programu. Stánkaři
mohou, dle své chuti, dále nabízet své výrobky.
Občerstvení bude zajištěno.

Průběžně se koná:
Tržiště řemesel: Oděvy a látky, mandaly, řezbář, dřevěný šlapací soustruh, ručně šité boty, 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, místní koláče, medovina, pivo přímo z
lokálního pivovaru, vína pěstovaná v České republice.
Dále: Jízda na koních a ponících, zpěv, hry, tanec, laboratoř v přírodě.
Odpočinkový koutek pro děti s rodiči plný her a rukodělných aktivit, malování na obličej, čtení pohádek, výroba
malovaného magnetku, různé výtvarné techniky a jiné, jídlo pro děti.
Prodej přírodní kosmetiky Nobilis Tilia v sobotu: od 10 do 19 hodin, v neděli od 10 do 13 hodin.
Masáže tří různých masérů – rezervace místa na nástěnce u vstupu do areálu Svatojánských slavností bylin.
Prohlídka bylinné permakulturní zahrádky (v sobotu v 10 a ve 13 hodin) s možností nákupu výpěstků.
www.zahrada-dobra.cz
Poradna pro zahrádkáře a pěstitele – u stánku s bylinkami.

změna programu vyhrazena

