Karel May - Mayovky na Internetu
vás srdečně zvou na

4. oficiální setkání přátel Karla Maye
Termín: sobota 14. května 2011 od 10 hodin
Místo konání: Western Park Boskovice, Four Roses Saloon
Program:
10:00 – 10:30 Prezentace účastníků
10:30 – 11:00 Video – rozhovor s Vlado Tadejem + místa natáčení
11:00 – 11:30 Představení společnosti Karl-May-Archiv v Göttingenu
11:30 – 12:30 Pauza na oběd a dýmku míru pro kuřáky
12:30 – 14:00 Beseda s Demeterem Bitencem + autogramiáda (*)
14:00 – 14:30 Neznámé texty Karla Maye – „Dopisy o umění“ (1906)
15:00 – 16:00 Přednáška – zahraniční plakáty
16:30 – 17:00 Jak hledat místa natáčení
17:15 – 17:30 Záběry z natáčení filmu Poklad Inků

! Změna programu vyhrazena !
Kostýmy související s mayovskou tématikou jsou vítány!
Občerstvení, případné ubytování a vstupenky na atrakce Westernového
městečka si účastníci setkání zajišťují a hradí sami.

Demeter Bitenc hostem setkání
(*) V letošním roce máme jedinečnou příležitost pozvat na
setkání herce Demetera Bitence, který ve filmu Vinnetou
ztvárnil Dicka Stonea.
Z tohoto důvodu jsme nuceni udělat přihlášky a vybrat
vstupní poplatek, za který panu Bitencovi zaplatíme
ubytování, stravu a zpáteční letenku do Ljubljany. Sám pro
sebe nechce ani euro, což není u herců obvyklé.
Poplatek je stanoven na 250 Kč za 1 osobu, dítě do 12 let je zdarma (1 dítě na
1 dospělou osobu). V případě, že se rozhodnete setkání zúčastnit, vyplňte
prosím přihlášku, kterou odešlete na email maryskajaroslav@seznam.cz
Poplatek zašlete na účet Jaroslava Maryšky :
• Číslo účtu : 43-1442440227 / 0100
• Variabilní symbol : 1452011
• Zpráva příjemci : vaše příjmení
Po obdržení platby vám na e-mail zašleme potvrzení o přijetí poplatku. Na
místě pak bude pro každého účastníka připravena originální vstupenka se
jménem.
Abychom vybrali dostatek peněz na letenku a ubytování, je nutné, aby se
přihlásilo minimálně 30 účastníků. Termín odeslání přihlášek je stanoven na
31. března 2011, následující den budeme panu Bitencovi volat, zda jeho
návštěva Boskovic platí. V případě, že se nepřihlásí 30 lidí, pozvání Demetera
Bitence se ruší a poplatky budou vráceny.
V případě, že se nyní přihlásíte, ale do Boskovic nebudete moct přijet,
vrátíme vám 150 Kč (100 Kč je storno poplatek).

