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Wer ist dabei?

Wir suchen 16 kreative Schüler*innen 
aus Böhmen und Schwandorf, die Lust 
haben, Grenzen zu erforschen, ihre 
Erfahrungen zu teilen, der eigenen 
Meinung eine Stimme zu geben und in 
einer coolen Gruppe vier gemeinsame 
Tage zu verbringen. Wir lernen uns 
kennen, entwickeln 4 Tage lang mediale 
Beiträge für den Online-Reiseführer 
„čojč Companion” und erarbeiten eine 
kleine Performance. Ähnlich wie bei 
einem Austauschprojekt werden die 
tschechischen Teilnehmenden bei den 
deutschen zu Hause untergebracht.

Das čojč Theaterprojekt, das die Nachbar-
schaft von Schwandorf und Böhmen aus 
Jugendperspektive untersucht.

Welche Themen stehen auf den beiden 
Seiten der bayrisch-böhmischen Grenze 
für Schüler*innen im Fokus und wie 
wird in der Gesellschaft und den Medien 
darüber berichtet? Sprache, Nachbarland, 
Soziokultur, Kunst – wir erforschen das 
Hier und Jetzt im Grenzland.

Daraus machen wir Theater! Dabei 
konzentrieren wir uns ganz auf Sound 
und Bewegung - Geräusche, Stimme, 
Tanz, Bild...

Hast du Lust?
Alle Infos und Anmeldedetails �ndest du hier:

ŠWÁNDORF HIER A TEĎ DIVADLO!
THEATER!
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ŠWÁNDORF HIER A TEĎ          21. – 24. 5. 2020 Máš chuť se připojit?
Více informací a přihlášky najdeš zde:

ŠWÁNDORF HIER A TEĎ DIVADLO!
THEATER!

Jdeš do toho?

Hledáme 16 kreativních mladých lidí 
ve věku od 15 do 23 let z Čech a Schwan-
dorfu, kteří mají chuť prozkoumat 
hranice, podělit se o své zážitky, vyjádřit 
vlastní názor a strávit čtyři dny ve fajn 
skupině mladých lidí. Na tématech 
budeme pracovat různými způsoby někdy 
všichni pohromadě, jindy v menších, 
národnostně smíšených skupinkách. 
Podobně jako v případě výměnného 
zájezdu jsou čeští účastníci ubytováni 
u německých účastníků doma.

Divadelní projekt čojč, který zkoumá 
sousedství Schwandorfu a Čech z pohledu 
mládeže.

Jaká témata jsou v popředí na obou stranách 
hranice a o kterých se mluví ve společnosti 
a médiích? Jazyk, sousední země, 
společnost, kultura, umění – zkoumáme 
tady a teď v německo-českém pohraničí. 
Na základě vypozorovaného vytvoříme 
divadlo! Náš hlavní fokus bude na pohyb 
a práci se zvukem. 

www.cojc.eu

Tento projekt je podporován z prostředků:
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