KDO POŘÁDÁ FUSION
Za realizaci projektu FUSION Vsetín odpovídá
Českobratrská církev evangelická Vsetín

PŘIHLÁŠKA
do hudební
skupiny

PŘIDEJ SE !
KAŽDOU STŘEDU OD 16:30
hudba – hry – jídlo – sranda – koncerty
Zkoušky FUSION Vsetín probíhají na adrese:
Palackého 156
755 01 Vsetín
Kontakty
Email: horni.sbor@worldonline.cz
Web: http://www.hornisbor.cz
Kontaktní osoby, telefonní kontakty:
Pavel Kotrla, 605 352 897
pavel.kotrla@gmail.com

POŘÁDÁ HORNÍ SBOR ČCE, ZAŠTIŤUJE
KŘESŤANSKÁ AKADEMIE MLADÝCH

SBOROVÝ DŮM HORNÍHO SBORU

WWW. FUSIONVSETIN.CZ
Fotografie z koncertů FUSION Vsetín

Přihlašovací údaje

Jméno a příjmení:

Ulice a č. p.:

PSČ a Město: 
Datum narození: 
Telefon: 
Email: 
Škola: 
Podpis člena: 

Členský příspěvek na první pololetí školního roku
2017/2018 činí 250 Kč na osobu. Částku je možné
uhradit do 1. října a to hotově na zkoušce FUSION.
Příspěvek na druhé pololetí školního roku činí taky 250
Kč. Jeho uhrazení je možné společně s prvním pololetím
nebo do 1. března.
Bližší informace o aktivitě FUSION můžete získat na
webových stránkách www.fusionvsetin.cz nebo od
hlavního vedoucího Pavla Kotrly.

Jméno a příjmení rodiče:

Telefon rodiče: 
Email rodiče: 
Podpis rodiče*: 
(*pokud je člen mladší 18-ti let)
Souhlasím se zpracováním osobních údajů, dle
zákona č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů
Umím už hrát na: 
Rád(a) bych se zapojil(a) do:
Tanec

Drama (divadlo, pantomima)

Dirigování

obsluha PC

Sólový zpěv

Organizační tým FUSION

Správa webu

Focení/zpracování videa

Nástroj
Elektrická kytara
Klávesy
Bicí
Baskytara

Začátečník

Pokročilý

Fotografie ze zkoušky FUSION Vsetín
FUSION: o co se jedná
Fusion je sbor, který existuje pro teenagery a je veden
teenagery pod dohledem dospělých vedoucích. Mladí lidé
se zde učí praktické dovednosti jako týmová práce,
organizování různých akcí, vedení větší skupiny lidí…
Výsledkem toho je, že mnoho teenagerů, kteří se nejdříve
připojí jako běžní členové, časem převezme role a
zodpovědnosti ve vedení nejen Fusion, ale také v jiných
aktivitách, kterým se věnují.
V České republice obdržel projekt podobný Fusion
ocenění od městských úřadů jako uznání za práci, která
transformuje životy teenagerů, kteří se tohoto projektu
účastní.

FUSION: hudební stránka věci
Zpívá rock a pop hudbu a je otevřený úplně všem
teenagerům. Je místem, kde se mladí lidé mohou naučit
vyjádřit sebe sama, rozvíjet své schopnosti a naučit nové
dovednosti. Na každém koncertu je někdo, kdo poprvé
zpívá sólo, hraje v kapele, diriguje, tančí, anebo
fotografuje. Divadla i tance jsou vytvořeny a secvičeny
samotnými teenagery. Koncerty jsou prostředkem na
cestě k cíli, ne cílem samotným.
Ovšem na amatérský soubor jsou naše koncerty
neobvykle vysoké kvality, a to díky energii a nadšení,
které teenageři do práce vkládají.

