PROBIEREN!
ZKUSIT!

divadlem m t Theater
hýbat Grenzen
hranicemi bewegen

Tschechisch-deutsche Theaterprojekte für Jugendliche
Kreative Atmosphäre. Gruppengefühl.
Grenzen. Grenzenlosigkeit. Hast du Lust
dich mit einem spannenden Thema im
deutsch-tschechischen Kontext zu
beschäftigen?
16 junge Menschen treffen sich, um zu
einer Gruppe zu werden, die zusammenhält. Sie werden Expert:innen zum
Projektthema, zu dem sie gemeinsam
ein Theaterstück demokratisch
erarbeiten und öffentlich präsentieren.
Klingt das interessant für dich?
Hab’ keine Angst – bei Čojč ist alles
spielerisch, mit Humor und als
Gruppe! Du brauchst keine Vorkenntnisse in Theater oder Tschechisch, das
kommt wie von selbst – versprochen!
Wer kann mitmachen?
Du bist zwischen 14 und 20 Jahren alt
und hast Lust auf neue Leute und
neue Erfahrungen? Dann bist du bei
uns genau richtig! Du brauchst keine
Tschechischkenntnisse, wir kümmern
uns darum, dass alle einander
verstehen!

Anmeldung:
Du kannst dich online anmelden:
https://cojc.eu/de/projekte
Wenn du noch Fragen hast, schau dir
doch am besten die FAQs an:
https://cojc.eu/de/faq-de
Die Projektteilnahme für 2084: humán
radikál kostet 10€, für Generace Müll 90€
mit Frühbucherrabatt und 120€ regulär
(inklusive Reise, Unterkunft, Verpflegung,
Versicherung, etc). Sollte das für dich zu
viel sein, sprich uns gerne darauf an,
gemeinsam finden wir eine Lösung.
Und was ist mit Corona?
Beide Projekte werden auf jeden Fall
stattfinden. 2084: humán radikál ist ein
online-Projekt und Generace Müll wird
ebenfalls online stattfinden, wenn es nicht
anders geht. Aber darüber werden alle
angemeldeten Teilnehmer:innen frühzeitig informiert und erhalten ggf. ihre
Teilnahmegebühr zurück.

Německo-české divadelní projekty pro mládež
Kreativní atmosféra. Skupina. Hranice.
Bezhraničnost. Máš chuť zabývat
se zajímavým tématem v česko-německém kontextu?
Šestnáct mladých lidí se setká a postupně
se z nich stane skupina, a také experti
na projektové téma, které společně
a demokraticky zpracují do divadelního
představení. To pak na závěr projektu
představí veřejnosti.
Zní to zajímavě?
Strach mít nemusíš – u Čojče je vše
hravě, s humorem a ve skupině!
Nepotřebuješ být rozený divadelník,
ani mluvit plynule německy, to přijde
samo – slibujeme!
Kdo se může přidat?
Je Ti 14 až 20 let a máš chuť potkat
nové lidi a nasbírat nové zážitky? Pak jsi
u nás správně! Nepotřebuješ znalosti
němčiny. My se postaráme o to,
abychom si všichni rozuměli!
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Přihláška:
Přihlašovat se můžeš online
na https://cojc.eu/cs/projekty-cz
Pokud budeš mít nějaké otázky,
koukni nejprve na FAQ
na https://cojc.eu/cs/faq-cz
Účastnický poplatek na 2084: humán
radikál je 200,-Kč, na Generace Müll je
to 1999,-Kč při včasném přihlášení,
běžně pak 2499,- Kč (včetně cestovného,
ubytování, stravy, pojištění atd.).
Pokud by to pro Tebe z nějakého
důvodu bylo příliš, dej nám vědět.
Společně už najdeme řešení.
A co korona?
Oba projekty se v každém případě
uskuteční. 2084: humán radikál je
online projekt a online se, pokud to
bude nutné, uskuteční i Generace
Müll. O tom ale budou přihlášení
účastníci a účastnice včas informováni.
Pokud by Ti změny bránily v účasti,
obdržíš účastnický poplatek zpět.

2084: humán radikál
In diesem Theaterprojekt geht es um dich,
um mich, um unser Zusammenleben.
Ist unsere Gesellschaft radikal, zu radikal?
Was kannst du tun? Wie viel Radikalität
steckt in mir, in dir, in jedem von uns?
Gemeinsam wollen wir kreativ werden!
Komm mit auf ein online-Abenteuer...
Thema
Radikalisierung ist eine Herausforderung
für unsere Demokratie und spitzt sich
durch die Corona-Krise weiter zu. Wir
wollen das Thema von Grund auf
erforschen: Wo beginnt Radikalisierung?
Wie entsteht sie? Ist radikal-sein massentauglich? Wir wollen uns fragen, wofür
unsere Gesellschaft Feindbilder braucht,
worin der Reiz des radikal-Seins liegt,
welche Rolle soziale Netzwerke in dieser
Geschichte spielen und wie Radikalisierungsprozesse ablaufen. Wir wollen es
wirklich verstehen, ja auch den Selbstmordattentäter und seine Gedanken
wollen wir nachvollziehen können. Der
Weg dahin wird abenteuerlich, denn wir
beginnen unsere Recherche nicht in
Büchern, sondern in der Gruppe:
Welche Erfahrungen haben wir mit
Radikalisierung? Wie beeinflusst das
unser Umfeld?
Projektablauf
Bestimmt fragst du dich, wie Leute
kennenlernen, Tschechisch lernen und
Theater machen online funktioniert,
ohne dass wir alle 14 Tage lang vor dem

18. – 31. 05. 2021
Computer rumsitzen? Das Projekt ist
anders aufgebaut als du denkst:
Einige Tage vor Projektstart erhältst du
per Post ein Paket mit Materialien, die
du für das Projekt benötigst. Am 18.05.21
treffen wir – 16 Jugendliche aus Deutschland und Tschechien und jeweils eine
Leitung – uns zum ersten Mal für 90 Minuten
auf Zoom. In den folgenden 2 Wochen
hast du die Möglichkeit, mit Gleichaltrigen
aus dem Nachbarland zu chatten und
tägliche Kreativaufgaben zu lösen. Jeden
zweiten Tag kommen wir als Gruppe für
90 Minuten zusammen, um an unserer
online-Aufführung zu arbeiten, die wir
am 30.5.21 zeigen werden. Einzelne Tage
solltest du dir komplett freihalten. Zum
Beispiel planen wir einen gemeinsamen
Ausflug am Samstag, den 22.5.21. Je nach
pandemischer Situation treffen wir uns an
der deutsch-tschechischen Grenze oder
in regionalen Kleingruppen oder wir
finden notfalls eine ganz andere Lösung.
Kompetenzen
In diesem Projekt erhältst du die Möglichkeit:
• deine Reflexions- und Kritikfähigkeiten
zu schärfen und lernen, mit fremden
Ansichten umzugehen
• Teamfähigkeit und kritisches Denken in
einem interkulturellen Umfeld zu stärken
• dich kreativ auszudrücken und an einer
Theateraufführung zu arbeiten
• spielerisch Tschechisch zu lernen
• neue Leute aus dem Nachbarland
kennenzulernen
• deine Medienkompetenzen zu stärken

2084: humán radikál
V tomto online divadelním projektu půjde
o tebe, o mě, o naše společné soužití. Je
naše společnost radikální? Příliš radikální?
Co s tím můžeš dělat? Jaká míra radikálnosti
se skrývá v tobě, ve mně, v každém z nás?
Chceme společně tvořit! Vydej se s námi
na online dobrodružství...
Téma
Radikalizace společnosti a to jak se s ní
vypořádat je velkou výzvou pro naše
demokratické zřízení a vlivem korona-krize
se dále vyostřuje. V rámci projektu se tímto
tématem chceme zabývat do hloubky
a dopátrat se, kde vzniká touha po radikalizaci, jak vzniká a zda se jedná o tlak
masy, či pohnutku jednotlivce. Chceme
se ptát, k čemu naše společnost potřebuje
obraz nepřítele, proti němuž je potřeba
bojovat. Co se je lákavého na tom stát
se radikálem? Jakou roli hrají sociální
sítě v procesu radikalizace společnosti.
A jak vlastně probíhá proces radikalizace?
Chceme se pokusit porozumět, co se musí
udát předtím, než se někdo odhodlá i třeba
k hrůzným sebevražedným činům. Takové
zkoumání bude samo o sobě dobrodružstvím, jelikož naše rešerše nezačne
v knihách, ale přímo v naší skupině otázkami:
Jaké zkušenosti máme s radikalizací?
Jak radikalizace ovlivňuje naše okolí?
Průběh projektu
Určitě se ptáš, jak půjde dohromady seznamování s novými lidmi, učení se němčiny
a divadlo, aniž bys 14 dní seděl jenom

Zoom | Telegram
před počítačem? Projekt je maličko jinak
postaven: Pár dní před začátkem projektu
dostaneš poštou balíček s materiálem,
který budeš pro projekt potřebovat.
18. 5. 2021 se poprvé setkáme –16 mladých
lidí z Česka a Německa a vedoucí z obou
stran hranice – na prvních 90 min. na online
platformě Zoom. V následujících dvou
týdnech budeš mít možnost se setkávat
s lidmi stejného zaměření ze sousední
země a denně řešit kreativní úlohy. Každý
druhý den se budeme setkávat na 90 min.
všichni spolu, abychom mohli pracovat
na naší online prezentaci, kterou představíme 30. 5. 2021 veřejnosti. Některé dny
by bylo potřebovat, aby sis vyhradil pouze
pro projekt – například plánujeme
na sobotu 22. 5. 2021 společný výlet, kde
bychom se setkali na hranici, pokud to
pandemická situace té doby dovolí, či
regionálně v menších skupinkách
nebo najdeme případně jiné řešení.
Kompetence
V rámci tohoto projektu dostaneš příležitost:
• zlepšit si schopnost reflexe, kritického
myšlení a vypořádání se s dalšími názory
• posílit schopnost své práce a kritického
myšlení v rámci interkulturního týmu
• kreativně se vyjádřit a pracovat na autorském divadelním představení
• přiučit se zábavnou formou německy
• poznat lidi ze sousední země
• posílit své mediální kompetence

Generace Müll?
In diesem Theaterprojekt werden wir uns
die Frage stellen: sind wir die “Generation
Müll”? Was ist eigentlich Müll? Wie entsteht
er und wie wird er zersetzt? Und sollen
wir uns überhaupt damit beschäftigen?
Thema
Konsum und daraus entstehender Müll
prägen das gesamte Weltgeschehen.
Viele Menschen bemühen sich, dem
modernen Konsumverhalten abzudanken
und versuchen sich am “Zero-Waste-Lifestyle”, bei dem so wenig bis gar kein
Abfall entstehen soll. Gerade unsere Generation setzt mit Hashtags schnell eine neue
Nachhaltigkeitsbewegung in Gange.
Sind wir die “Generation Müll”? Waren es
unsere Eltern, die mit dem Beginn des
Kapitalismus die Möglichkeiten bekommen
haben, sich mehr Dinge zu leisten - oder
gibt es überhaupt einen “Schuldigen”?
Gibt es zu dieser Wahrnehmung Unterschiede in Deutschland und Tschechien?
Hattest du schon immer mal Lust, einen
Unverpacktladen zu besuchen? Weißt
du, dass man in manchen Teilen Deutschlands magische gelbe Säcke benutzt?
Wolltest du schon immer mal wissen, was
auf einem Recyclinghof passiert? Welche
Alternativen zu Plastik gibt es? Oder findest
du, dass es keinen Sinn macht, sich mit
dem Thema Müll zu beschäftigen? Bilde
dir deine eigene Meinung beim Projekt
“Generace Müll?”!
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27. 08. – 05. 09. 2021
Projektablauf
Wir werden Passant:innen und Anwohner:innen interviewen, an thematischen
Workshops teilnehmen, interessante Orte
wie einen Recyclinghof oder einen Unverpacktladen besuchen, zusammen innerhalb
der Gruppe diskutieren, recherchieren und
vor allem gemeinsam künstlerisch und
theatral arbeiten.
Den ersten Teil des Projekts verbringen wir
in der schönen Jugendherberge Wunsiedel
(7 Tage) im oberfränkischen Fichtelgebirge,
den zweiten Teil in Cheb, einer Industriestadt
direkt hinter der Grenze (3 Tage). Wir werden
24/7 zusammen sein, gemeinsam wohnen,
essen und unser Theaterstück erarbeiten.
Kompetenzen
In diesem Projekt hast du die Möglichkeit,
• dir ein Umweltbewusstsein anzueignen,
was wir dadurch schaffen, dass wir uns
mit den Konsequenzen unseres
(Müll)Konsums auseinandersetzen
• deine Kreativität in starken Theaterbildern
auszudrücken
• Teamfähigkeit und kritisches Denken in
einem interkulturellen Umfeld zu stärken
• dich selbst zu reflektieren und mit
fremden Ansichten umzugehen
• sicher aufzutreten und dich auszudrücken – und das nicht nur in einer Sprache
Dieses Projekt wird in Kooperation
mit dem DJH durchgeführt.
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Generace Müll?

Wunsiedel | Cheb

V tomto divadelním projektu si položíme
otázku: jsme my generací odpadků? Co je
to vlastně odpad? Jak vzniká a jak se rozloží?
A měli bychom se tím vůbec zabývat?
Téma
Konzum a díky němu vznikající odpad
ovlivňuje veškeré světové dění. Mnoho lidí
se pokouší vzdát se konzumního přístupu
a zkoušejí žít zero-waste, tedy životním
stylem s ideálně nulovým odpadem.
Mladá generace zase vytváří hashtagy,
díky kterým se téma dostává do trendů.
V našem projektu “Generace Müll?” si položíme otázku: jsme my generací odpadků?
Nebo to byli naši rodiče, kteří s nástupem
kapitalismu dostali příležitost cestovat,
nakupovat auta, … – a existuje vůbec nějaký
„viník“? Vnímají to v Německu a v České
republice rozdílně nebo úplně stejně? Měl/a
jsi vždycky chuť navštívit bezobalový
obchod? Víš, že v některých částech
Německa používají kouzelné žluté pytle?
Chtěl/a by jsi vědět, jak to funguje
na sběrném dvoře? Jak dlouho trvá,
než se kompletně rozloží vyhozená pet
lahev? Dá se plast něčím nahradit? Nebo
si myslíš, že vůbec nemá smysl se tímto
tématem zabývat? Vytvoř si svůj vlastní
názor na projektu “Generace Müll?”!

Průběh projektu
Budeme se ptát obyvatel a kolemjdoucích,
zúčastníme se tématických workshopů,
navštívíme zajímavá místa jako sběrný
dvůr nebo bezobalový obchod, ve skupině
budeme hodně diskutovat, vyhledávat
a zpracovávat informace a především
umělecky a divadelně pracovat.
Prvních sedm dní strávíme v mládežnické
ubytovně (Jugendherberge) ve Wunsiedelu
v Horních Frankách, na závěrečné tři dny
se přesuneme do Chebu. Budeme spolu
24/7, žít, jíst a divadelně pracovat.
Kompetence
V tomto projektu máš možnost:
• zvýšit si své povědomí o životním
prostředí, budeme se totiž zabývat
důsledky naší (odpadkové) spotřeby
• zapracovat na své kreativitě při divadelní práci
• posílit v interkulturní skupince tvou
schopnost práce v týmu a kritické myšlení
• naučit se reflektovat sám/sama sebe
a přijímat názory ostatních
• sebejistě vystupovat a vyjádřit se – a to
nejen v jednom jazyce
Tento projekt je ve spolupráci
s DJH Landesverband Bayern e.V.
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Info-Workshop

Informační workshop

Brauchst du noch mehr Infos oder
willst du Čojč vor deiner Anmeldung
kennenlernen?

Potřebuješ ještě více informací nebo
chceš Čojč poznat před Tvým
přihlášením?

Dann besuche gerne einen der
online-Workshops! Diese finden am
07. 04. 2021 ab 18 Uhr,
28. 04. 2021 ab 18 Uhr,
und 12. 07. 2021 ab 18 Uhr
kostenlos und unverbindlich auf Zoom
statt. Für den Link schreibe an
info@cojc.eu

Pak se připoj na náš online-Workshop!
Ten se koná
07. 04. 2021 od 18:00,
28. 04. 2021 od 18:00,
a 12. 07. 2021 od 18:00
na Zoomu, zdarma a nezávazně.
O link si napiš na
info@cojc.eu
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