
Melodie krajiny – Česko-německé  
fotografické sympozium 

 
Ve spolupráci s partnery Collegium Bohemicum v Ústí nad Labem a Kultur 

Aktiv e. V. v Drážďanech 
 S podporou Interreg V A (fond pro malé projekty) 

 
Místo konání:  hraniční oblast Saska a severních Čech blízko Hinterhermsdorfu 
 
Termín:   27. září 2016 - 1. října 2016 
 
Účastníci:  4 čeští a 4 němečtí účastníci s bydlištěm v evropském regionu 

Elbe/Labe 
 
Účastníky mohou být umělci a designéři různých stylů, kteří považují fotografii také za 
součást jejich uměleckého vyjádření. Zúčastnit se mohou také ambiciózní a zkušení 
amatéři. Bez věkového limitu! 
 
 
Myšlenka projektu:  
 
Hlavním bodem projektu je hraniční region česko-saské Švýcarsko. Tento unikátní 
region je středem zájmu synestetického fotografického vnímání jako je zvuk, melodie 
krajiny s každou její součástí: s kopci, lesy, řekami, domy, monumenty, zvláštnostmi a 
lidmi, kteří v ní žijí.  
 
Zvuk a melodie by měli být hlavním znakem dané fotografie. K fotografii může (ale 
nemusí) být přiložena esej nebo krátké vyjádření, které bude přidáno k fotografii v 
katalogu. 
 
 
Podmínky projektu: 
 
Ubytování, strava a náklady na cestu budou proplaceny za období 27. září až 1. října 
v Hinterhermsdorfu. Honorář bohužel není povolený fondem Interreg V A.  
 
Bude zhotoven katalog, který bude obsahovat výsledné fotografie ze sympozia. Každý 
účastník obdrží pět vyhotovení katalogu.  
 
Výsledné umělecké fotografie budou prezentovány na naší internetové stránce „Radio 
nEUROPA“ (www.radio-neuropa.net), a také online na sociálních sítích. 
 
V neposlední řadě budeme výsledky projektu prezentovat na mezinárodní konferenci 
Klub nEUROPA (jako součást události Music:Match) v rámci výstavy v Drážďanech. 
Účastníci sympozia dostanou plnou akreditaci na konferenci, kde můžou navštívit 
nejrůznější akce a konzerty nebo navázat mezinárodní kontakty.  
 
 
 

http://www.radio-neuropa.net/


 
 
Podmínky pro účastníky/fotografy/umělce: 
 
Pro všechny účastníky je povinný pobyt v Hinterhermsdorfu po celou dobu trvání 
sympozia. 
 
Každý účastník je povinen zveřejnit svoji práci v katalogu. Kultur Aktiv má autorské 
právo na prvního vydání katalogu. Autorská práva účastníků na jejich fotografie 
zůstanou neporušena.  
 
Každý z účastníků souhlasí s účastí na výstavě v době mezinárodní konference Klubu 
nEUROPA. Také poskytne své fotografie další výstavě na česko-německé kulturní lodi 
„Nike“. 
 
 


