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ROMSKÉ LÉTO 2013

Jsi pěvecky či tanečně nadaný?
Chceš se zúčastnit letního uměleckého soustředění, kde budou ostatní 

talentované děti z Česka a Slovenska?

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

Potom neváhej a vyplň přihlášku, přilož k tomu nahrávku či video a fotku
a pošli na náš mail: Info@miret.cz nebo Info@kelarova.com 
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Vážené kolegyně a vážení kolegové,

obracíme  se  na  vás  s dotazem  a  nabídkou.  V létě  pořádáme  ve  dnech  10.  -  23.  srpna 
intenzivní umělecké soustředění pro  nadané romské děti a mládež od 6 do 20 let.  Rádi 
bychom nabídli několik volných míst pěvecky či tanečně nadaným dětem, které budou mít 
možnost pracovat pod uměleckým vedením Idy Kelarové a jejího týmu. Během soustředění se 
zúčastní  pěveckých,  instrumentálních,  tanečních  a  divadelních  workshopů.  Program  je 
doplněn o výuku češtiny, romštiny a angličtiny. 

Prosíme, pošlete nejpozději do 15. 6. audio či video nahrávky talentovaných dětí, které pro 
tento  projekt  navrhujete  na  emailovou  adresu  info@miret.cz  či  klasickou  poštou  na  naši 
adresu: o. s. MIRET, Nerudova 228 56992 Bystré. 
Přiloženou  přihlášku,  prosíme,  vyplňte  a  pošlete  spolu  s nahrávkou  a  fotkou.  Členové 
uměleckého týmu po zhlédnutí vašich nahrávek vás budou kontaktovat, případně přijedou za 
vámi.

Další informace o našem sdružení najdete na www.miret.cz.
Těšíme se na vaši odpověď.

Ida Kelarova
 umělecká vedoucí o. s. MIRET

mailto:info@miret.cz
http://www.kelarova.com/
http://www.miret.cz/
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PŘIHLÁŠKA NA ROMANO ŇILAJ 2013

JMÉNO

PŘÍJMENÍ

ADRESA

EMAIL

TELEFON

VĚK

Zpíváš nebo tancuješ?

Ovládáš hru na hudební nástroj? Pokud 
ano, napiš jaký a jak dlouho?

Chceš se zúčastnit letního uměleckého 
soustředění, kde budou ostatní talentované 
děti z Česka a Slovenska?

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

http://www.kelarova.com/
http://www.miret.cz/
mailto:info@miret.cz


MEZINÁRODNÍ INICIATIVA PRO ROZVOJ ETNICKÉ TVORBY • OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

NERUDOVA 228, 569 92 BYSTRÉ U POLIČKY

IČO 69342318
E-MAIL: info@miret.cz, info@kelarova.com
www.miret.cz, www.kelarova.com

………………………………………………………………………………………………………….

Napiš něco o sobě:

POTOM VYPLŇ TUTO PŘIHLÁŠKU DO 15. ČERVNA, PŘILOŽ K TÉTO PŘIHLÁŠCE NAHRÁVKU JAK ZPÍVÁŠ ČI VIDEO, JAK 
TANCUJEŠ A FOTKU POŠLI NA NÁŠ MAIL: INFO@MIRET.CZ   NEBO INFO@KELAROVA.COM  
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