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SICHSELBSTEINBILDMACHEN
In einer kleine Gruppe aus maximal zwölf deutschen und tschechischen
Jugendlichen lernen die TeilnehmerInnen, mit einer digitalen Spiegelreflexkamera
zu fotografieren.
Gleichzeitig entdecken sie die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg. Zwischen 1938
und 1945 wurden hier 100.000 Menschen aus ganz Europa von den
Nationalsozialisten eingesperrt. Fast ein Drittel überlebte nicht.
Die TeilnehmerInnen erhalten die Möglichkeit, sich in ihren Fotos auf eigene
Themen zu fokussieren, die sie an der Geschichte des Ortes interessieren.
Neben dem Fotografieren steht die Beschäftigung mit der
nationalsozialistischen Geschichte im Vordergrund. Der Austausch mit
Jugendlichen aus dem Nachbarland ermöglicht es dabei, eigene Perspektiven
zu hinterfragen und neue kennenzulernen.
Zum Abschluss präsentieren die TeilnehmerInnen ihre besten Fotos in einer
kleinen Ausstellung.

SICH SELBST EIN BILD MACHEN-
UDĚLEJ SI VLASTÍ OBRÁZEK
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POZNEJPAMÁTNÍKFLOSSENBÜRGSFOT’ÁKEMVRUCE

02.-06.08.2021, Flossenbürg

Was würdest du in einer KZ-Gedenkstätte fotografieren? Die
Gebäude? Ausstellungsobjekte? Die Umgebung? Deine Freunde?

Der fünftägige Workshop lädt ein, sich unter Anleitung des bekannten
Fotografen Mark Mühlhaus mit dem Thema Fotografie und dem Ort des
ehemaligen KZ Flossenbürg zu beschäftigen. Durch die Linse der
Kamera und die Auswahl bestimmter Motive setzt ihr eure eigenen
Akzente: Was interessiert mich an der Geschichte? Welchen Aspekt
möchte ich zeigen? Und in welcher Art und Weise?

Co bych měl v památníku koncentračního tábora fotografovat? Budovy?
Výstavní předměty? Okolí? Svoje kamarády?

Pětidenní workshop umožní účastníkům zabývat se fotografováním a
místem bývalého koncentračního tábora Flossenbürg pod vedením
známého fotografa Marka Mühlhause. Skrze objektiv fotoaparátu a
výběr vlastních motivů budeš moci zvěčnit to, co ti přĳde důležité: Co Tě
zajímá na historii? Jaké aspekty chceš zdůraznit? A jak toho na fotografii
nejlépe docílíš?

Fotografierenlernen

Vyprávět skrze

obrazy



ANMELDESCHLUSS
4. Juli 2021
Anmeldung per E-Mail (mit Name,
Adresse, Telefon und Geburtsdatum) an:
lherbst@gedenkstaette-flossenbuerg.de

UZÁVĚRKAPŘIHLÁŠEK
4. července 2021
Přihlášky posílejte E-Mailem (se jménem,
adresou, telefonem a datem narození) na:
lherbst@gedenkstaette-flossenbuerg.de

UDĚLEJ SI VLASTNÍ OBRÁZEK

Ve skupině maximálně dvanácti mladých českých a německých účastníků se
naučíš fotografovat digitální zrcadlovkou. Zároveň společně objevíte památník
koncentračního tábora Flossenbürg. Mezi lety 1938 a 1945 zde bylo národními
socialisty uvězněno 100.000 lidí. Skoro jedna třetina z nich nepřežila. Účastníci
dostanou šanci skrze fotografování objevit vlastní témata související s historií
místa. Kromě fotografování samotného se během workshopu zaměříme na historii
národního socialismu. Dialog s lidmi ze sousední země ti umožní zamyslet se nad
vlastními perspektivami a poznat nové názory.
Workshop bude zakončen malou výstavou, na které účastníci představí svoje
nejlepší fotografie.

ANMELDUNGUNDKONTAKT
Zwölf Teilnehmende zwischen 16 und 26 Jahren aus Deutschland und Tschechien
Teilnahmegebühr: 120 Euro für Teilnehmende aus Deutschland/ 2210 Kronen für
Teilnehmende aus Tschechien
Darin enthalten sind alle Kosten für Programm, Unterkunft, Verpflegung und Transfers
während des Workshops.
Kameras werden vor Ort gestellt.
Sprachen: Deutsch und Tschechisch, für die Übersetzung wird gesorgt
Aufgrund der Corona-Pandemie sind kurzfristige Änderungen möglich. Während des
Workshops gelten die Hygiene-und Abstandsregeln der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg.

PŘIHLÁŠKA A KONTAKT
Dvanáct účastníků z Česka a Německa ve věku 16 – 26 let.
Účastnický poplatek: 120 Euro pro účastníky z Německa/ 2210Kč pro účastníky z Česka.
V ceně jsou započteny veškeré náklady na program, ubytování, stravu a přepravu během
workshopu.
Fotoaparáty budou účastníkům zapůjčeny na místě.
Jazyk: Čeština a Němčina. Tlumočník bude vždy k dispozici.
Z důvodu koronavirové pandemie jsou možné krátkodobé změny. Během
workshopu platí dodržování odstupů a hygienická pravidla stanovená památníkem
Flossenbürg.

Mark Mühlhaus arbeitet als Fotojournalist. Seit vielen Jahren begleitet er Verfolgte des NS-
Regimes und arbeitet dabei eng mit Gedenkstätten in ganz Deutschland zusammen.
Regelmäßig führt er Workshops mit Jugendlichen an Orten nationalsozialistischer Verfolgung
durch.

Mark Mühlhaus je fotoreportérem. Mnoho let se věnuje osudům obětí národního socialismu v
úzké spolupráci s památnými místy po celém Německu. Pravidelně vede workshopy s mládeží
na místech souvisejících s nacionálně socialistickým pronásledování.

https://www.attenzione-photo.com/
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Chápat historii

Naučit se fotit


