
Srdečně zveme hudebníky, zpěváky, zvukaře, 
tanečníky, básníky i malíře, kazatele, starší a celé chválicí týmy
na mezicírkevní konferenci o chvále a umění v bohoslužbě. (záštita: ČEA, Rada CB)
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	5. Vitaminová bomba
	O charakteru služebníka




11. – 13. 4. 2008 Kutná Hora

3 Cíle:
Nechat se Duchem svatým proměňovat v charakter Božího služebníka 
Být dobrým vzorem, vychovávat nové vedoucí, citlivě vést chvály, duchovní zpěv a bohoslužby
Konkurence, soupeření, závist, nedorozumění a vztahy mezi služebníky?

Program – 3 Bloky:
Pátek 11. dubna 2008:
17:00 registrace
18:00 zahájení konference
	biblické motivační vyučování pro různé sborové služebníky i křesťanské umělce 
	modlitby a přímluvy, chvály a uctívání; prostor pro vzájemné poznávání se
	prezentace lektorů, seminářů a zápis (moderuje Tomáš W. Pavlíček)

Naším hlavním řečníkem bude služebník s širokým srdcem pastýře Jakub Limr, absolvent ETS, pastor KS Hradec Králové. Někteří ho možná znáte jako moderátora TWR z pořadu Kudy kam.

Sobota 12. dubna 2008:
7:30 snídaně
8:30 praktické vyučování pro všechny služebníky (Jakub Limr), prostor pro osobní aplikaci

Semináře:
Zvukařská dílna (Honza Vávra z Nymburka, Agentura SECY MusiCall) – nazvučení kapely, rezonanční frekvence, komunikace s muzikanty; ukázky, diskuse, praktické zvučení naživo
Rozvíjení malířského talentu (Alena Hájková a Aneta Marková z CB Vysoké Mýto) – sdílení a rady k výtvarné práci a svědectví o křesťanské umělecké tvorbě
Tanec (Šárka Švíglerová z JB Liberec, kurzistka taneční školy A-styl Liberec) – tělesná rozcvička, výrazová práce s tělem, kroky a sestavy v tanečním stylu R&B a hip-hop
Seminář pro textaře a překladatele (lektor bude oznámen) – spojeno s prezentací Překladatelského týmu 3C3B
Seminář pro kytaristy (Milan Havlík z CB Vysoké Mýto, skupina Eliata) – el. i aku. kytara
Perkuse ve chválách (Pavel Rusnok z CBH Praha, perkusionista) – praktická dílna
Klávesy a doprovod ve chválách (Lukáš Pavlíček z CB Rakovník, Gina’s band)
Aranžerská dílna, aneb Jak na to, aby nám to hrálo (Dan Prudil z CB Česká Skalice, skladatel – teoretik, šumař - profesionál)
Rozvíjení pěvecké techniky (Pavlína Prudilová z CB Česká Skalice, citlivý pedagog)
Vícehlasé aranže a učení se nových chvalozpěvů (Marie Čančíková z JB Nová Paka, dirigentka)
Individuální konzultace pro zpěváky (Marcela Nováková z řkc, sólová zpěvačka, muzikolog)
a instrumentalisty – klávesy a dechové nástroje (Lukáš Pavlíček, hobojista SOČRu)
Co je specifického na službě při večeru chval a při nedělní bohoslužbě? (Tomáš W. Pavlíček, Dalimil Staněk, Lenka Macháčková z CB Černý Most) – společné sdílení zkušeností, „simulace“ večeru chval, učit se chválit různými liturgickými formami a obdarováními (hudba, slovo, proroctví, naslouchání, přímluvy)

(Semináře vyplní sobotní dopoledne a odpoledne. Rozdělení do nich proběhne už v pátek večer; příp. ještě v sobotu ráno. Kapacita některých seminářů je omezená; některé se budou opakovat.)
Volnočasové aktivity (hry, vycházky po Kutné Hoře, rozhovory); oběd, káva, večeře
Možnost prezentace křesť. akcí a novinek, výstavy i prodeje produktů křesťanských umělců

Koncert chval (cca 18:00)
	koncert chval skupiny a pěveckého sboru NAAM a rockové skupiny Eliata (vede Ladislav Štěpán a Tereza Pýtrová, Vysoké Mýto)
	kreativní program (část prezentace výstupů ze sobotních seminářů)
	svědectví, sdílení (nabídneme i službu modlitebně-pastoračních pracovníků)


Neděle 13. dubna 2008:
9:30 nedělní bohoslužba společně s hostovským sborem
	chvály a duchovní písně (slouží tým 3C3B), modlitby, svědectví
	kreativní program (část prezentace i Vašich výstupů ze sobotních seminářů)

kázání

Kontaktní osoby: Veronika Toušková a Věra Pečenková, e-mail: 3c3b@seznam.cz,
mobil: 774 293 065
Spoluorganizátor: Sbor Církve bratrské v Kutné Hoře
Místo konání: modlitebna CB a Masarykova škola, Kutná Hora, Masarykova 321 (doporučujeme zadat do vyhledávače http://www.mapy.cz)
Dopravní spojení: autobusem na autobusovou stanici, odtud se vydej směrem na Štefánikovu ul. na světelné křižovatce doleva do Masarykovy ul.; vlakem do Kutné Hory hl. n., pak přestup na vlak ve směru Zruč n. Sázavou a vystup v Kutné Hoře město; odtud Nádražní ulicí, poté zahni vpravo do Štefánikovy a na světelné křižovatce vpravo do Masarykovy ul.
Co s sebou: karimatka, spacák, Bible, zápisník, hudební nástroj, jídlo na páteční večeři

Konferenční poplatek: 340 Kč
Účastník tím přispívá na režijní a organizační náklady konference: pronájem prostor, jídlo, ozvučení, kopírování pracovních materiálů. Na konferenci ještě proběhne sbírka. Touto formou chceme dát symbolickou odměnu lektorům za jejich službu. Nocleh ve spacáku na karimatce zajištěn. Prosíme zajistěte si večeři na pátek.
Způsob přihlašování: 
Prosíme o zaslání přihlášky kontaktní osobě emailem/poštou do pondělí 17. března 2008! 
Zaplaťte při registraci. S jakýmikoliv otázkami se obraťte na kontaktní osoby.
Prosíme Vás o pomoc v osobním pozvání lidí ve Vašem okruhu. Prostor k prezentaci, výstavě, prodeji předmětů rádi dáme služebníkům a umělcům, kteří nás předem kontaktují.


Další informace průběžně na: www.cb.cz/3c3b
(3C3B si vyhrazuje možnost program konference pozměnit.)
Poslání služby 3C3B: Učit se, učit se, učit se! 
3C3B je dobrovolnická mezicírkevní iniciativa, která poskytuje:
	platformu pro setkávání (učit se jeden od druhého)

servis sborům, chváličům, technikům a křesťanským umělcům
	prostor pro duchovní růst, kvalitní a kreativní rozvoj služby
	prostor pro vedení nových vedoucích (učit se učit druhé)
	prostor tím vším oslavit našeho Pána (učit se od Ježíše).
Vitaminová bomba je konference, která se snaží přinášet služebníkům nové živiny.

Přihláška na 5. Vitaminovou bombu:
Vyber:
	konference 4.-5. dubna 2008 v Českém Těšíně: ANO – NE

konference 11.-13. dubna 2008 v Kutné Hoře: ANO – NE
	nocleh pátek-sobota + snídaně: ANO – NE
	nocleh sobota-neděle + snídaně: ANO – NE

Jméno:
Město a denominace:
Oblast Tvojí služby:
Tvoje umělecké a technické zaměření:
Oblasti, v kterých se potřebuješ rozvíjet:

Prosíme o zaslání přihlášky kontaktní osobě emailem do pondělí 17. března 2008! 
Kontaktní e-mail: 3c3b @seznam.cz

Přihláška na 5. Vitaminovou bombu:
Vyber:
	konference 4.-5. dubna 2008 v Českém Těšíně: ANO – NE

konference 11.-13. dubna 2008 v Kutné Hoře: ANO – NE
nocleh pátek-sobota + snídaně: ANO – NE
nocleh sobota-neděle + snídaně: ANO – NE

Jméno:
Město a denominace:
Oblast Tvojí služby:
Tvoje umělecké a technické zaměření:
Oblasti, v kterých se potřebuješ rozvíjet:

Prosíme o zaslání přihlášky kontaktní osobě emailem do pondělí 17. března 2008! 
Kontaktní e-mail: 3c3b @seznam.cz

Přihláška na 5. Vitaminovou bombu:
Vyber:
	konference 4.-5. dubna 2008 v Českém Těšíně: ANO – NE

konference 11.-13. dubna 2008 v Kutné Hoře: ANO – NE
nocleh pátek-sobota + snídaně: ANO – NE
nocleh sobota-neděle + snídaně: ANO – NE

Jméno:
Město a denominace:
Oblast Tvojí služby:
Tvoje umělecké a technické zaměření:
Oblasti, v kterých se potřebuješ rozvíjet:

Prosíme o zaslání přihlášky kontaktní osobě emailem do pondělí 17. března 2008! 
Kontaktní e-mail: 3c3b @seznam.cz

