Vážená paní, vážený pane,
milá přítelkyně, milý příteli,
chtěla bych vás velmi srdečně pozvat na

XXI. Dny poezie v Broumově,
které se budou konat 16. 10. – 18. 10. 2020
Setkání se uskuteční za podpory Města Broumova, Agentury pro rozvoj Broumovska a obce Křinice a budou
součástí 16. Východočeského podzimního uměleckého maratónu pořádaného Střediskem východočeských
spisovatelů.
Cílem setkání je obohatit kulturní život Broumova, přiblížit žákům a studentům broumovských škol a
Královéhradeckého kraje současnou poezii a její tvůrce, vytvořit prostor k vzájemnému poznávání a prezentaci
tvorby zúčastněných autorů, obohatit jejich tvorbu o novou inspiraci a přispět ke zkvalitnění jejich tvorby.
Na co se můžete těšit?
* Na autory z Čech, Moravy, Polska, Slovenska a různého věku, vzdělání, profesí i literárních zkušeností.
* Na příjemnou, přátelskou a tvůrčí atmosféru a přívětivé prostředí v Obecním domě v Křinicích (bývalá škola).
* Na poetické večery a dílny.
* Na sborník zúčastněných autorů a antologii Stromy průvodci našich cest z tvůrčích dílen minulých ročníků.
* Na autorská vystoupení v Broumově a v Křinicích, v nichž mají účastníci možnost představit své verše sobě
navzájem i veřejnosti.
* Na procházku Broumovem a Křinicemi.
* Na výstavu obrazů z plenérů v Křinicích.
* Na prostředí Broumovského kláštera a klášterní zahradu.
Další informace :
Převážná většina účastníků bude ubytována v Obecním domě v Křinicích ve větších pokojích. Cena za 1 nocleh
je 250 Kč + ubytovací taxa 15 Kč.
Zájemci o ubytování ve dvou si mohou zajistit ubytování v soukromí na vlastní náklady.
Sobotní oběd a večeři si hradí každý účastník sám (oběd 95 Kč, večeře 90 Kč), snídani si zajišťují účastníci
sami, k dispozici bude kuchyňka.
V pátek bude pro účastníky připraveno občerstvení a v Křinicích večeře.
Účastnický poplatek: 150 Kč
Přihlášky na Dny poezie a 2 až 3 kratší básně, kterými se chcete prezentovat ve sborníku zašlete do 20. 7.
e-mailem na adresu: kopecka.vera@volny.cz nebo poštou na adresu Mgr. Věra Kopecká, Křinice 8, 550 01.
Těm, kteří se přihlásí a do Broumova nepřijedou, bude sborník zaslán na požádání po zaplacení sníženého
účastnického poplatku 100 Kč.
Připravte si rovněž 1 – 2 básně na zahajovací autorské čtení a čtení v Křinicích.
Případné dotazy vám zodpovím ráda prostřednictvím e-mailu.
Uvítám vaše náměty pro dílny.
Těším se na setkání s vámi.
Věra Kopecká

Program setkání :
pátek 16. 10.

8:00 – 12:00
14:00 – 17:00

sobota 17. 10.
besedy hostů s žáky a studenty
broumovských škol
sraz účastníků a prezence
v prostorách Broumovského
kláštera – Kreslírna

9:00 – 12:00

přednášky, dílny

12:00 – 13:00

oběd

14 – 16:30 vycházka do okolí, dílna
17 - 19:00

volný program, prohlídka
kulturních památek města
občerstvení, příprava pořadu
z veršů účastníků
17:00 – 18:30

Podvečer plný poezie – pořad
z veršů zúčastněných autorů
pro veřejnost v Kreslírně
Broumovského kláštera

19:00 – 20:30

večeře a ubytování účastníků

20:30 – 23:00

výstava obrazů z plenérů
v Křinicích, 1. a 2. tvůrčí dílna

okénko hostů,
nové knihy účastníků
přístupné veřejnosti

19 - večeře
20:00 – 22:00

prezentace prací z dílen
informace z literárních
klubů
společenský večer

neděle. 18. 10.
9:00 – 10:00
závěr setkání
odjezd účastníků

Program bude organizátorem upřesněn, případně upraven a doplněn podle okolností.
___________________________________________________________________________

Přihláška na 21. Dny poezie v Broumově 16. 10. – 18. 10. 2020
Jméno a příjmení………………………………………………………………………………………..
Zaměstnání…………………………………………… ……………... Rok narození ……………….
Adresa …………………………………………………………..Telefon………………………………
E-mailová adresa

……………………………………………………………………………………..

Účast v soutěžích a publikování…………………………………………………………………………
Členství v organizacích literátů, výtvarníků, . . .…………………………………………………………
Přijedu přibližně v (čas)…………………………………………………………………………………
Mám zájem o nocleh v Křinicích:

16. 10.…………………………………17. 10. ……..…..

Zúčastním se sobotního programu……………………………………………………………………….
Souhlasím s uvedením mých básní ve sborníku……………………………………….. ……..

Datum a podpis

