Řád Smaragdové dámy pořádá: „KVADRIVIUM“
Karlštejnská škola svobodných umění 2017 / 2018
Místo konání: obec Karlštejn, penzion „U Janů“ (apartmány Karlštejn)

Přípravné semináře 2017:
21. - 22.10. Úvodní seminář na Karlštejně (přípravka a informace o studiu)
14:00 sraz účastníků, 15:00 Dr. Hana Blochová: úvodní informace a přednáška
PROGRAM (přednášky, vycházky, hudba) v sobotu 15:00 - 22:00 hodin
v neděli 8:30 - 16:00 hodin, 10:30 návštěva hradu Karlštejna.
cena úvodního semináře: 1500 Kč (nocleh a stravování za 700 Kč lze zajistit
na Karlštejně v místě konání akce - není zahrnuto v ceně semináře, vstupné do
hradu 315 Kč, senioři 215 Kč není zahrnuto v ceně semináře)

24. - 26.11. Původní kultovní areál Velké bohyně, posvátná geometrie
a hvězdné cykly (přednášky, vycházky, hudba, praxe, návštěva hradu
Karlštejna)

1. - 3.12. Posvátné prostory hradu Karlštejna - alchymie, mystika, magie,
Svatý grál, kvadrivium (přednášky, hudba, praxe, návštěva hradu Karlštejna)
cena semináře: 1900 Kč (noclehy a stravování lze zajistit, není v ceně semináře,
vstupné do hradu 315 Kč, senioři 215 Kč není zahrnuto v ceně semináře)
PŘIHLÁŠKU zašlete prosím do 10.9. 2017 mailem na: hana@sar-blochova.cz
(počet účastníků Karlštejnské školy „KVADRIVIUM“ je max. 25 osob).
Platbu za přípravné semináře na Karlštejně 21. - 22.10., 24. - 26.11. a 1. - 3.12.
ve výši 5300 Kč prosím zašlete do 20.9. 2017 na účet: 3022012604/5500.
POZN. Ubytování a stravování zajištěno v penzionu U Janů a v Apartmánech
Karlštejn na základě přihlášky do školy KVADRIVIUM - 1300 Kč / víkend
(2 noclehy se snídaní, 2 večeře a 2 obědy), 700 Kč (1 nocleh se snídaní, sobotní
večeře, nedělní oběd)

1. ročník 2018
19. - 21.1. seminář I.
23. - 25.2. seminář II.
23. - 25.3. seminář III.
13. - 15.4. seminář IV.
25. - 27.5. seminář V.
15. - 17.6. seminář VI. - závěrečné soustředění (postup. zkoušky do 2. ročníku)

2. ročník 2018 / 2019
od října 2018 do května 2019, data budou upřesněna počátkem roku 2018

