
Vážené dámy a pánové, 

milí přátelé „Rohrského 

léta“! 
 
Rohrské léto bylo v minulém roce ve znamení 

příprav na 70. výročí Ackermann-Gemeinde v Norimberku. Na naše vystoupení jsme 
zaznamenali pozitivní ohlasy, usilí vydané v Rohru a Norimberku se tedy vyplatilo. Také letos 
vypracujeme lákavý program, ale bude o něco poklidnější.  
Letošní rok patří Lutherovi – a tak i my se budeme zabývat touto tematikou. Proto nese letošní 
Rohrské léto název „Reformace – Martin Luther a jeho předchůdce Jan Hus“. Opět 
srdečně zveme všechny, jak velké a malé, tak staré a mladé do rohrského kláštěra na kulturní 
týden.  
 

neděle 30. července až neděle 6. srpna 2017 
 

Program setkání má následující strukturu: 
 

 Orchestr a komorní hudba - Simon Ullmann  
 Sbor – Stephanie Kocher a Ira Ullmann 
 Literární pracovní kroužek pro dospělé – Dr. Kateřina Kovačková 
 Literární pracovní kroužek pro mládež – Kristýna Kopřivová 
 Náboženský pracovní kroužek – opat Gregor Zippel OSB 
 Kreativní pracovní kroužek  - Sigrid Salomon a Barbara Hauck 
 Práce se dřevem (pouze pro děti) – Karl Sommer 
 Stínové divadlo pro děti a mládež – Jutta Boehm 
 Flétnový sbor – Christa Ullmann 
 Lidový tanec a lidová hudba - Paul Barth  
 Hudební výchova pro nejmenší– Gabriele Koch 

 
 
Sbor a orchestr bude při zkouškách cvičit především mši v F-Dur od J. S. Bacha. Prosíme 
ještě o nábor hudebníků, zejména hráčů na dechové nástroje, abychom sestavili dobré 
obsazení.  
 
Opat Gregor se bude zabývat při svém náboženském pracovním kroužku žalmy. 
 
V kreativním pracovním kroužku se budou zdobit svíčky a budou se potiskovat třička. 
(Tričko nutno vzít s sebou !!!) 
 
Paul nás nejen rozhoupe lidovým tancem, ale také nás potěší rytmickou lidovou hudbou. 
 
Literární pracovní kroužek pro dospělé se bude zabývat Janem Husem, resp. jeho texty, 
ale také jím samotným a to z různých pohledů. Kateřina poskytne kopie daných textů. Není 
nutné si obstarávat knihu. 
 
Literární pracovní kroužek pro mládež je na programu i letos. Tématem bude dětská opera 
Brundibár od Hanse Krásy. 
 
Stínové divadlo a flétnový sbor se budou letos vzájemně doplňovat. Výsledkem bude 

společná inscenace dětské opery Brundibár. 
 
„Truhláři“ budou, jak již název napovídá, pracovat se dřevem. 
 
Hudební výchova pro nejmenší (4-6 let) je u Gabriele v nejlepších rukou. 
 
Sigrid Salomon zná již téma svých duchovních zamyšlení, totiž „Luther a Hus“. 
 
Kurz češtiny pro začátečníky nabídne opět Kristýna během poledních pauz. Zváni jsou jak 
děti, tak i dospělí. 
 
I hlídání dětí je letos opět zajištěno, takže se rodiče mohou bez časového tlaku a s dobrým 
svědomím zapojit do pracovních kroužků. (Prosíme uveďte v přihlášce, které dítě 
potřebuje hlídání!) 
 
K programu „Rohrského léta“ se také hodí přednáška Dr. Olivera Engelhardta a Martina 
Kochera, kteří promluví na téma „Reformace v Německu a její čeští předchůdci“.  
 
Nakonec ještě jedna důležitá informace, neboť v minulosti docházelo k iritacím s ohledem  
na délku pobytu během kulturního týdne. Účast je smyslupná pouze pokud se účastníte celého 
týdne. Jen ve výjimečných případech je možné zkrácení, ovšem při plné ceně. 
 
Cílem naší „práce“ je mimo jiné soužití generací a prožití intenzivního kulturního 
zážitku a rozrůstání našeho společenství. Propagujte tedy akci i mezi svými přáteli. 
 
Srdečně Vás zveme k účasti, těšíme se na viděnou a na setkání s Vámi všemi a snad i 
s novými účastníky. Prosíme o rychlé a závazné přihlášení. 
 

 
Jménem celého týmu 

 

Simon Ullmann – Angela Hagen – Wolfgang Tobisch 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Organizační informace 
 
Místo           Klášter Rohr 
           D-93352 Rohr/Niederbayern 
           Abt-Dominik-Prokop-Platz 1,  08783-96 000 

            
Cestující vlakem prosíme o vyplnění příslušné řádky v přihlášce! 

 
Příjezd           v neděli, 30. 07.2017 do 16h 
 
Odjezd           v neděli, 06.08.2017 po obědě 
 
Účastnický poplatek Pro účastníky z České republiky a Slovenska platí následující: 

     110,- € dospělí 
       90,-€    jeden z rodičů doprovázející dítě  
       70,- €     studenti  a mládež od 13 let 
      45,- €     děti od 5 do 12 let 
      25,- €     děti od 3 do 4 let 

   Děti do 2 let mají pobyt zdarma 
 
Poznámka                 Oblečení na koncert pro sbor a orchestr: pouze černé 

oblečení, prosíme s dlouhým rukávem! 
 

Přihláška            nejlépe ihned, nejpozději do 10.06.2017 
    na  
    Ackermann-Gemeinde e. V. 
    Heßstraße 24 
    80799 München 
     089/272942-0 

    Fax: 089/272942-40 
    e-mail: info@ackermann-gemeinde.de 
           

Přihlášky    od mládeže do 16 let bez doprovodu rodičů nebudou přijaty  
 

Potvrzení o účasti Potvrzení o účasti bude zasláno cca. dva týdny před setkáním. 
 
Odhlášení    V případě odhlášení (i na poslední chvíli) nás prosím ihned 

informujte! 
  

Od každého účastníka – dítěte i dospělého – potřebujeme pro organizaci kroužků 
samostatnou přihlášku. 

 

   Ackermann-Gemeinde 
 

-Institutum Bohemicum- 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  27. Rohrské léto 
 

Česko-německý  kulturní a setkávací týden 
v opatství Braunau v klášteře Rohr 

 

30.07. – 06. 08. 2017 

 

Toto setkání podpořili: 
 
 

       Haus des Deutschen Ostens, Mnichov            Česko-německý fond budoucnosti 
 
 

 
 

Aus Mitteln des Bundes durch den  
Kulturreferenten für die böhmischen Länder 

 

mailto:info@ackermann-gemeinde.de

