
Přehlad workshopow: 

Serbski muzej a jeho spěchowanske towarstwo wita Was na SORBIAN STREET STYLE LIVE. 

Dźěłarnički za młodostnych sobotu, 5.10.2019, wot 10 – 18 hodź. na Budyskim hrodźe 3. 

 

Što chcemy: K serbskej modźe, hlej naša wustajeńca SORBIAN STREET STYLE (22.9.19-

1.3.20), słuša tež serbski lifestyle. Chcemy so kreatiwnje we wšelakich wěcach wuspytać a 

našu modernu serbsku kulturu tež tamnym pokazać. To spěchuje nowe kontakty a 

přećelstwa. Přeprošeni su młodostni z cyłeje Łužicy! 

Što Was wočakuje: Smy sej typiske wěcy z dźensnišeho lifestyla młodostnych wupytali a to 

profijam do rukow dali. Maće dopołdnja wot 10.30-13 hodź a popołdnju wot 14 – 16.30 hodź 

składnosć, so we wubranej dźěłarničke wuspytać. Wažne je, zo so bórze přizjewiće. Kóžda 

dźěłaćernička je z praktiskich přičin na někak 15 wosobow wobmjezowana.   

Kak so wěc wotměwa: Na spočatku dóstanje kóždy při kasy swój nalěpk. Po postrowje na 

žurli w 10 hodź. slěduje zawod do dźěłarničkow. Cyły dźens je za kreatiwne dźěło, bjesady 

atd. mysleny. Připołdnju je wot 13-14 hodź wobjedowa přestawka z małym imbisom, štož je 

w popłatku (5 €) hižo nutřka. Štóž chce sej w času dźěłarničkow mini-přestawku popřeć a 

pohladać, što tamni činja, to rady móže. 

Što so hewak hišće stawa: Wjeršk dnja je w 16.30 hodź mytowanje wubědźowanja wo 

najrjeńši serbski t-shirt, kiž wuhotuje z nami młodźinska redakcija Satkule. Móžeće Waše 

naćiski abo fota t-shirtow na Satkulu słać, pak přez mejlku satkula@mdr.de, přez Facebook 

abo instagram, hłowna wěc, zo sće to sami naćisnyli. Přez voting so dobyćerjo zwěsća, 

1.myto 300 €, 2.a 3.myto 100 €, tež tamnych wočakuje tróštne myto. 

Přijězd a parkowanje: wot septembra njeje hižo móžne, na hrodowym arealu parkować, 

nimo toho mamy na dworje tež graffiti-sćěnu natwarjenu. Tohodla prošu zwonka města na 

Schliebenowej abo na př. w parkowanskim domje na Žitnych wikach swoje awto wotstajće. 

Štóž trjeba podpěru, dokelž njewě, kak do Budyšina přińć, njech so na nas wobróći, snano 

móžemy pomhać. 

Fotografowanje a dowolnosć staršeju: Hdyž sće pod 18 lětami, trjebamy pisomnu 

dowolnosć staršeju, zo směće so wobdźělić a zo směće so fotografować abo filmować dać. 

Tež za tamnych liči, štóž nochce na foto abo film, dyrbi to jasnje signalizować.  

 

 

 

 

 

 

 

Projekt je spěchowany přez   

mailto:satkula@mdr.de


Přehlad workshopow: 

1. Fotoshooting: Matej Dźisławk 

Hdźe? Wšudźe, zetkaće so při kasy 

Tema: Widźeć a widźany być. Přinjesće sej swoju kameru sobu. Štož chce so do toho stylwać 

a pomolować dać, njech poskići so jako model w dźěłarničkomaj styling a bodypainting.  

2. a 3. Styling a bodypainting:  Katrin Salmen a Katharina Henderson 

Hdźe? W foyeru Dźiwadła na hrodźe  

Tema: Wot nochćow hač k włosam, wšo móže wosebity styling dóstać. Jako cool wjeršk 

poskići so bodypainting. Jow trjebaš kusk molowanskeho talenta.  

4. Urban dance: Patrick von Bardeleben 

Hdźe? Mała žurla w Dźiwadle na hrodźe 

Tema: Po wotrěčenju su wšelake směry mjez hiphop a breakdance možne. Njezabudźće sej 

wotpowědnu přijomnu drastu sobupřinjesć. 

5. Graffiti: Vincent Nerád 

Hdźe?: Na dworje hrodu 

Tema: Kak nastanje graffiti? Swójske ideje, snadź stary rollo abo roll-up wotzady, wosebje 

stare drasty a hižo móžeš sam graffiti-wuměłc być a swoje wuměłstwo samo sobu domoj 

wzać. Mamy wšak twarsku sćěnu dźakowano BB Budyšin. 

6. 3 D fashion design: Jan Lorenc 

Hdźe? Na žurli Serbskeho muzeja 

Tema: Wuspytaj so w naćisnjenju swójskeho outfita w 3 D. Trjebaš k tomu swój laptop z 

Windows abo OSX (https://support.clo3d.com/hc/en-us/articles/115000307168-Computer-

Specifications), přikłady hlej www.clo3d.com. 

7. Accessoire: Weronika Suchowa  

Hdźe? Na emporje na žurli abo tež w pedagogiskim kabineće 

Tema: Wšo kołowokoło parličkow wot rjećazka w podobje sačka hač k plećenym tykawčkam 

a hišće wjac. Snano pomoluješ sej swójsku wjechlawu w serbskim stylu? 

8. Upcycling: Anne Hasselbach 

Hdźe? W pedagogikim kabineće w Serbskim muzeju 

Tema: Ze stareho čiń nowe: Što so dźensa wšo takle preč njemjeta! Damy starym jeansam 

abo płatam nowe rjane žiwjenje. Hdyž sće hižo raz z mašinu šili, přinjesće sej šijawu prosće 

sobu a stare draby za roztřihanje.  

Nětk wjele wjesela a do dźěła! Přizjewće so najlěpje hač do 1.10.2019!  

A njezabudźće tež hnydom nowe serbske t-shirtowe naćiski abo fota zapodać pola Satkule. 

Snadź sće 5.10.19 mjez dobyćerjemi! 

https://support.clo3d.com/hc/en-us/articles/115000307168-Computer-Specifications
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