
Přihlaste se unikátního školení o kulturním 
mangementu – Khamoro sdílí zkušenosti 
 
 
 
Chcete být součástí příští 
generace romských 
organizátorů kulturních 
akcí? Máte zájem o rozšíření 
svých dovedností a chcete 
se učit od zkušených 
expertů v oblasti 
organizování kultury? 
Zúčastněte se jedinečného 
kurzu pro mladé kulturní 
produkční! 
  
Organizace Slovo 21 hledá 
účastníky mezinárodního kurzu 
“Khamoro sdílí zkušenosti”, 
který se uskuteční v rámci 17. ročníku Světového romského festivalu Khamoro. Kurz proběhne v Praze ve 
dnech 23. – 31. 5. 2015. 
 
PROČ SE PŘIHLÁSIT? 

Hlavním cílem tohoto školení je povzbudit kreativní myšlení a rozvinout produkční schopnosti mladých 
Romů skrze organizování kulturních projektů. Existuje mnoho talentovaných a vzdělaných romských 
umělců, ale málo z nich mělo možnost studovat (kulturní) management nebo se alespoň na pár dní stát 
součástí profesionálního produkčního týmu. Na základě předešlých zkušeností jsme zjistili, že právě 
začlenění zájemců přímo do přípravného týmu festival Khamoro je efektivní cesta. Kromě praktické části 
projdou účastníci kurzu také teoretickým školením (příprava programu, dramaturgie, výběr umělců a 
uměleckých skupin, technická podpora, vytvoření realizačního týmu, PR a media a fundraising). 
 
KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT? 

Mladí Romové, kteří se podílejí na uměleckých a kulturních aktivitách 

Věk účastníků: 20 - 30 let 

Znalost AJ na pokročilé úrovni 

Lidé z EU a zemí mimo EU (v rámci Evropy) 
 
Podmínky účasti: 

Zaslání životopisu a motivačního dopisu, ve kterém vysvětlíte, proč se do tohoto kurzu chcete zapojit. 
Vše zašlete na email: slovo21@c entrum.cz, s předmětem emailu "KHAMORO SHARES EXPERIENCE". 

Organizátoři hradí 100% výdajů na cestovné, ubytování, materiály a lektory. 

Do kurzu bude vybráno 10 účastníků ze zahraničí a 5 z ČR. 

Účastnický poplatek je 500 CZK nebo 20 EUR. 

Všichni účastníci dostanou zdarma permanentku na všechny akce festival Khamoro. 

Ukončení přijímání přihlášek: 11. 2. 2015 v 24:00. Účastníci budou vybráni do konce února 2015. 
  

 
  

  

http://www.khamoro.cz/
mailto:slovo21@c%20entrum.cz


Khamoro sdílí zkušenosti: Příležitost pro mladé Romy 
se zájmem o svět produkce 
 
Už začátkem června odstartuje 
unikátní program, který umožní 
mladým Romům se zájmem o 
pořádání kulturních akcí vyzkoušet 
si produkci v rámci mezinárodního 
festivalu Khamoro. Tito mladí lidé 
tak získají skvělou příležitost k 
prohloubení svých zkušeností s 
organizací kulturních akcí. 
Do programu Khamoro sdílí 
zkušenosti je každoročně vybírána 
skupina mladých ambiciózních lidí, 
kteří následně projdou výcvikem, v 
rámci něhož se naučí vše potřebné 
ohledně organizace kulturní akce. 
Hlavním úkolem vybrané skupiny bude připravit jednu akci, která se uskuteční v rámci letošního festivalu 
Khamoro. 
  
Samotný výcvik je rozdělen do dvou částí – teoretické a praktické. V teoretické části se účastníci dozvědí 
vše důležité o tvorbě programu, dramaturgii, výběru umělců, technické podpoře, složení týmu, spolupráci s 
médii a dalších důležitých aktivitách. Ve druhé, praktické části už dojde na zmíněnou přípravu samotné 
akce. Obvykle celý program trvá týden, letos jej ale účastníci budou muset zvládnout jen za tři dny. Kvůli 
aktuální pandemii totiž musel být rozsah programu zkrácen, proběhne tedy ve dnech od 3. do 5. června 
2021. 
  
Celým programem účastníky provede David Tišer, pedagog, herec a režisér, který se každoročně podílí na 
organizaci festivalu Khamoro. Díky nasbíraným zkušenostem pak mohou účastníci výcviku uspořádat 
vlastní kulturní akci ve svém městě, a to s pomocí zkušených organizátorů mezinárodního festivalu 
Khamoro. Praxe, kterou účastníci v rámci programu Khamoro sdílí zkušenosti získají, dokáže zvýšit šanci 
na další uplatnění těchto mladých lidí v oblasti organizace kulturních akcí. Za dobu své existence program 
předal cenné zkušenosti řadě mladých Romů, kteří dnes pracují v oblasti produkce kulturních akcí. 
  

 
  



Organizace Slovo 21, z.s. hledá účastníky pro 
týdenní trénink „Khamoro sdílí zkušenosti“ 
 
Organizace Slovo 21, z.s. hledá účastníky pro týdenní trénink „Khamoro sdílí zkušenosti", který se 
bude konat v rámci 22. ročníku Světového romského festivalu Khamoro. 
Trénink se bude konat ve dnech 31. 5. – 6. 6. 2020 v Praze. 
  
Na základě dřívějších zkušeností jsme zjistili, že nejúčinnější způsob, jak zapojit mladé lidi s určitými 
zkušenostmi, je zúčastnit se přímo produkce velkého festivalu jako je Khamoro. Program tréninku bude 
obsahovat jak teoretickou část (tvorba programu, dramaturgie, výběr umělců, technická podpora, složení 
týmu, PR a mediální pokrytí, fundraising ...), tak praktickou část (přípravu akcí festivalu Khamoro). Ti 
nejúspěšnější účastníci se pak budou podílet na přípravách následujícího ročníku Světového romského 
festivalu Khamoro 2021. 
  
KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT? 
Romové ve věku od 20 do 30 let, se zájmem v budoucnu realizovat kulturní akce a již mají určitou 
zkušenost s pořádáním kulturní akce, žijící v České republice. 
  
PODMÍNKY ÚČASTI 
Své přihlášky zasílejte do 31. 1. 2020 Zašlete nám svůj životopis a motivační dopis na e-
mail: slovo21@centrum.cz (Předmět: Khamoro sdílí zkušenosti 2020). 
  
Sdělte nám, proč se chcete tohoto tréninku zúčastnit a jaké jsou vaše očekávání. Prosíme, buďte konkrétní. 
Napište, které kulturní akce byste rádi v budoucnu chtěli realizovat (open air koncerty, festivaly, výstavy 
apod.), co byste v programu tréninku chtěli mít apod. 
  
Veškeré náklady spojené s tréninkem jsou hrazené (stravné, ubytování pro mimopražské účastníky, 
cestovné, materiály). Pro trénink vybereme 6 účastníků. 
  
Všichni účastníci obdrží akreditaci na festival Khamoro (přístup na všechny akce). Podmínky získání 
certifikátu o absolvování tréninku kulturního managementu jsou: 
 Přítomnost po celou dobu tréninku 31. 5. – 6. 6. 2020 v Praze 
 Aktivní účast při plánovaní a realizaci kulturní akce na festivalu Khamoro 2020 
  
Své dotazy zasílejte na e-mail: slovo21@centrum.cz nebo volejte na tel. č. 222 511 43 
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Přihlaš se do unikátního tréninku kulturního 
managementu - Khamoro sdílí zkušenosti 
 

 Máš v plánu v budoucnu realizovat 
kulturních akce na profesionální 
úrovni? Chceš rozšířit své 
organizační dovednosti a nechat se 
inspirovat zkušenými lídry v této 
oblasti? Zašli přihlášku na unikátní 
trénink. 
Hlavním cílem tohoto tréninku 
je podpořit tvořivost a rozvíjet 
organizační schopnosti mladých 
Romů v oblasti produkce 
kulturních programů. Existuje 
mnoho talentovaných a vzdělaných 
romských umělců, ale jen málo z nich 
studovalo kulturní management nebo mělo možnost stát se součástí produkčního týmu kulturní události na 
profesionální úrovni. 
Organizace Slovo 21 hledá účastníky pro týdenní trénink „Khamoro sdílí zkušenosti“, který se bude 
konat v rámci 18. ročníku Světového romského festivalu Khamoro. Trénink se bude konat ve dnech 29. 5. – 
4. 6. 2016 v Praze. 
Na základě dřívějších zkušeností jsme zjistili, že nejúčinnější způsob, jak zapojit mladé lidi s určitou praxí, je 
zúčastnit se přímo produkce velkého festivalu jako Khamoro. Program tréninku bude obsahovat jak 
teoretickou část (tvorba programu, dramaturgie, výběr umělců, technická podpora, složení týmu, PR a 
mediální pokrytí, fundraising ...), tak praktickou část (přípravu akcí festivalu Khamoro). 
  

KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT? 
• Mladí Romové, kteří mají velký zájem v budoucnu realizovat kulturní akce a již mají určitou 

zkušenost s pořádáním kulturní akce 

• Lidé ve věku od 20 do 30 let 

• Lidé z České republiky a Slovenska 

  

PODMÍNKY ÚČASTI 
Zašlete nám svůj životopis a motivační dopis na e-mail:  slovo21@centrum.cz 
Sdělte nám, proč se chcete tohoto tréninku zúčastnit a jaké máte očekávání. Prosíme, buďte konkrétní. 
Napište, které kulturní akce byste rádi v budoucnu chtěli realizovat (open air koncerty, festivaly, výstavy a 
jiné), co byste v programu chtěli mít apod. 
Veškeré náklady spojené s tréninkem jsou hrazené (stravné, ubytování pro mimopražské účastníky, 
cestovné, materiály). Pro trénink vybereme 10 účastníků. Poplatek, který se v případě absolvování celého 
program vrací, činí 500 Kč (18 Euro). 
Všichni účastníci obdrží akreditaci na festival Khamoro (přístup na všechny akce) a certifikát o absolvování 
týdenního tréninku Khamoro sdílí zkušenosti. Ti nejúspěšnější se pak budou podílet na přípravách 
následujícího ročníku Světového romského festivalu Khamoro. 
Své přihlášky zasílejte do 10. dubna 2016 do 00:00 h. Následný výběr bude probíhat do 15. dubna 2016. 

Své dotazy zasílejte na e-mail slovo21@centrum.cz  nebo volejte na tel. č. 222 511 434 
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