
HLEDÁME ZPĚVAČKY A ZPĚVÁKY PRO KONCERTY 
PĚVECKÉHO SBORU ČHAVORENGE

Naše milé děti,

srdečně Vás zveme na letní školu Romano Drom, která se bude konat v rekreačním 
středisku u města Lipany na východním Slovensku ve dnech 26. 7. – 10. 8. 2014. 
Tato letní škola je věnovaná 40 romským dětem z Česka, Slovenska a Maďarska, 
kteří se zúčastní celého programu a poté budou vybrány do našeho pěveckého 
romského sboru ČHAVORENGE, který vede Ida Kelarova a její umělecký tým. Více 
informací o sboru ČHAVORENGE najdete na serveru YOUTUBE pod názvem Ida 
Kelarova a ČHAVORENGE.

Tato letní škola je věnována romským talentovaným zpěvákům ve věku 8 – 21 let.

Nachystali jsme pro vás bohatý program, mnoho životních zážitků a zkušeností 
pod vedením profesionálního uměleckého týmu. Součástí programu bude i koncer-
tování s Českou filharmonií z pražského Rudolfina.

O. s. Miret vám darem uhradí cestovné, ubytování a všechny workshopy za to, že 
budete na sobě pracovat a rozvíjet svůj talent. Odjíždět se bude z Brna 26. 7. 2014 
z autobusového nádraží u hotelu Grand. Více informací vám zašleme po 15. červnu 
2014 (budete potřebovat cestovní pas nebo občanský průkaz).

Těším se na vaše přihlášky do 10. června 2014. Přihlášku pošlete na adresu o. s. 
Miret, Nerudova 228, Bystré, 569 92. Přihlášky poslané elektronickou poštou 
nebudou akceptovány. Přihlášky musí být čitelně a řádně vyplněné s přiloženou 
nahrávkou a fotografii. U nezletilých zájemců musí být přihláška podepsána rodiči. 
Přihláška, která nebude splňovat výše uvedené náležitosti, bude automaticky vyřa-
zená z přijímacího řízení.

Více informací o letní škole Romano Drom a o občanském sdružení Miret nalezne-
te na www.miret.cz a nebo www.romanodrom.cz

Těší se na vás 

Ida Kelarova 
ředitelka o. s. MIRET



PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ ŠKOLU ROMANO DROM

jméno:

příjmení:

datum narození:

adresa:

facebook:

email:

telefon:

telefon na rodiče:

Zpíváš?

Tancuješ?

Ovládáš hru na hudební nástroj? 

Chceš na sobě a na svém talentu zapracovat 
a zlepšit se pod vedením profesionálních 
muzikantů jako je Ida Kelarova a další?

V:   Dne:    Podpis rodičů:



Napiš něco o sobě:

K této vyplněné přihlášce přilož CD nebo DVD nahrávku jak zpíváš a svou fotografii a pošli to 
na adresu našeho sdružení: o. s. MIRET, Nerudova 228, Bystré u Poličky, 56992 do 10. června. 
Přihlášky, které nebudou obsahovat povinné náležitosti, budou vyřazeny z přijímacího řízení.
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