M E D N A R O D N I S I M P O Z I J P R I P O V E D O VA N J A
S LO V E N I J A

V zdravilni moči besede Igniting the Healing Word - Das heilende Wort zu finden
14.7 . – 2 1 .7 . 2 0 1 3

P tuj, Slovenija

www.parzivalslovenia.eu

Zgodba o Parzivalu je stara, kot so stari naši predniki in vendar je dandanašnji še vedno
živa. Mesto Ptuj in z njim Slovenija nosita srce tega mita bolj, kot katerikoli drugi kraj na
svetu, saj ga je Wolfram von Eschenbach pred 800 leti ustvarjal prav tu.
Pripovedovanje je ljudem vedno pomenilo obračanje k njim samim za vzdrževanje
medsebojnega stika, za debato o življenju, o prihodnosti, za katero so bile zgodbe pravi
navdih, poln srca in upanj. To je bistvo našega simpozija. Pridite v prostor, kjer bodo ekrani
ugasnjeni, kjer so vsi ljudje dobrodošli, učitelji, mladi in starejši, vsi, ki skrbite za druge, da
boste prisluhnili trubadurjem in pripovedovalcem zgodb. Pridite in pripovedujte, pojte,
da se bomo imeli dobro eden z drugim. Naj bo mit svetega grala bistvo našega srečanja,
ko bomo delili to izjemno zgodbo Parzivala in vzemite si čas za premislek o vplivu čara
besede in zdravilnih sil, ki žarijo skozi aktivno poslušanje in navdihujoče pripovedovanje.
Srečevali se bomo tako v gledališču in gostilni, kot v naravi in na gradu. Pridite in se počutite
dobrodošli na tem edinstvenem simpoziju Parzivala.
Zgodbo o Parzivalu bomo pripovedovali dnevno v treh jezikih v angleščini, nemščini in
slovenščini. Na voljo bodo delavnice za razvijanje veščin pripovedovanja, govora, gibanja,
igranje na harfo vključno z globljim razumevanjem zgodbe in možnostih, kako delati s
temo Parzivala v izobraževalnem procesu in še mnogo drugega…
Z vami bomo: Ljoba Jenče (Slovenija), Micaela Sauber (Nemčija), Alexander Mackenzie
(Velika Britanija), Inger Lise Oelrich (Švedska), Davor Peršič and Darja Zagorc
(Slovenija), Nancy Thym (ZDA), Vida Tajič Čuletin (Hrvaška), Janis Mackay (Škotska).
www.parzivalslovenia.eu
mail: parzivalslovenija@gmail.com
Cena za program simpozija: 290 € + 130 € skupna kosila in prigrizek
Plačila na: PAJN, Videm 2a, Cerknica Slovenija
IBAN SI56 0202 9025 9612 648, BIC/SWIFT: LJBAI2X
Cena namestitve med 17 € (Hostel) in 70 € (Hotel)
REGISTRACIJA NA : www.visitptuj.eu/parzival
Donacije so zelo dobrodošle, ker želimo ponuditi kakšno štipendijo.

Za več informacij smo na voljo:
Ljoba Jenče (ang.,slo.):Ljoba.jence@guest.arnes.si, Tel.:+386 41 430 224
Inger Lise Oelrich (ang., dansko, švedsko): ilo@storytellingforlife.com
Alexander Mackenzie (ang.) agmackenzie@btopenworld.com
Micaela Sauber (nem.): mail@micaela-sauber.de, Tel. 0049-40-4104713

Partnerji: MESTNA OBČINA PTUJ, PAJN Zavod za sonaravno bivanje, Slovenija, Erzähler hone Grenzen/
Tellers without Borders, ALBA Nordic Healing Story Alliance, IDRIART/TERRA PARZIVAL

