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Transznacionális együttműködések projekt keretében az EFOP-5.2.2-17-2017-00074 Növelés vagy
Nevelés? Közösségalakító tevékenységek Magyarország hátrányos helyzetű térségeibencímű projekthez
kapcsolódóan műhelymunkát szervezünk.
A 2017-es Tartóshullám / Mediawave Együttlét keretében, „lassú víz…” elnevezéssel olyan találkozót
kezdeményeztünk, amely keretében egy asztalhoz ültettünk több közösségi szemléletű, a külső szem által
talán különösnek tartott, kicsinek maradni szándékozó „antifesztivált”, keresve a közösségi és kulturális
tartalmak, élmények terjesztésének új hullámait, színtereit, módozatait.
A „lassú víz…” mozgalom célja röviden: a fogyasztás és szolgáltatás alapú rendezvényformák egyre erősödő
egyeduralma ellenében megfogalmazni az „együtt vagy máshogy csináljuk” metódus sokféle lehetőségét,
rálelni e sokszínűségben a vélhetően keskeny, de nem erőltetett közös platformra.
Sok, a fenti gondolati ívvel, szellemiséggel rendelkező szerveződést, rendezvényt, művészeti és közösségi
csoportot ismerünk meg vagy hallottunk róluk másoktól, legyenek azok friss, világmegváltási szándékkal
előretörő vagy régebbi, a növekedéskényszeres világ problémáival magukat már megégető, a
környezettudatos létet kereső csoportok, közösségek. Őket szólítottuk meg e projekt nyitóeseményén, a
Tartóshullám / Mediawave Együttlét keretében megrendezett műhelymunkák során. A találkozó olyan jól
sikerült és olyan nagyszámú szervezet fejezte ki érdeklődését a meghívottakon kívül, hogy többeknek még
rövid bemutatkozási lehetőséget sem tudtunk biztosítani a rendelkezésünkre álló időkeretben. Aztán a
találkozók (műhelymunkák és tanulmányutak) sora folytatódott Ravazdon és Békéscsabán. Mostani
állomásunk a „lassú víz…” mozgalom négy évvel ezelőtti szülőhelye, ezért folytatjuk a „lassú víz…”
szervezetek kapcsolatteremtésének, hálózatosodásának segítését a projekt ezen állomására kitűzött két
speciális tematikájú műhelymunka keretében. Elsősorban ezért őket kívánjuk megszólítani és találkozóra
hívni.
Ennek szellemében szeretettel meghívunk Téged és a szervezetedet a projekt keretében, a 4. Nyári berek –
Mediawave Nyári Tábor és Közösségi Együttlét (Somogyfajsz) programon belül
megrendezendő „lassú víz…” találkozóra és közösségi asztalhoz.
Úgy gondoljuk, van miről beszélnünk, többségünkben van sok,
megtapasztalt, munkánkat befolyásoló, feszítő probléma és
bizonytalanság rendezvényeink környezetében. Nem gondoljuk,
hogy ezekre tudjuk a biztos receptet, de a közös gondolkodás
és mások „Jó gyakorlatának” megismerése, azokat részben
a magunk képére formálva hozhat kielégítő megoldásokat.

PROGRAM:
Résztvevők: Külhoni és honi együttműködő partnerek, valamint hazai és határon túli szakemberek

2018. július 17.
napközben ÉRKEZÉS
2018. július 18.
09:00 REGISZTRÁCIÓ – KÖZÖSSÉGI REGGELI –
Csipegetés, kóstolgatás a közösségi asztalról

10:00 - 10:30 KÖSZÖNTŐ ÉS A PROJEKT RÖVID BEMUTATÁSA
Hartyándi Jenő projektmenedzser és Vajda Violetta szakmai vezető

10:30 - 12:30 JÓ GYAKORLATOK BEMUTATÁSA 1. – KÖRNYEZETTUDATOSSÁG
közben a közösségi asztalra szánt termékek átadása
Tömösváry Tibor (Libickozma): Természet és közösség (vezető, Somogy Természetvédelmi Szervezet)
Bánki Eszter (Vásárosbéc): Magyarlukafa & Vásárosbéc – környezettudatos értelmiségi életmódkísérlet
Popa Zoltán (Vásárosbéc): Ősi háziállatok szerepe a közösség megtartásában
Daruka Mihály (Vizsoly): A kultúra nyitott templomai (kulturális szervező)
Sándor József Péter „Alkotász” és Samu Eszter (Tényő): Művészeti nevelés közösségformáló ereje (képzőművészek)

12:30-13:30 Közös ebéd
13:30 - 16:00 JÓ GYAKORLATOK BEMUTATÁSA 2. – PÁR KÜLÖNLEGESSÉG
közben a közösségi asztalra szánt termékek átadása
Balogh Attila (Sanghai): A kínaiak hagyományos és mai környezettudatossága és közösségi élete (fotográfus,
üzletember, aki 25 éve Kínában él)
Beke Zsolt (Dunaszerdahely/SLK): A dunszt.sk mint közösség (író, szerkesztő)
Raubinek Lili & Lévai Viola (Budapest): A közösségformálás a kortárs tánc eszközrendszerével (kortárs táncos,
Szabadmozgás Workshop)
Koleszár Ferenc (Budapest): Össztűz – egy közösségformáló akció története (tanár, művész-designer)

16:00 Zárás - a közösségi asztalra hozott termékeke kóstolgatása, beszélgetés, majd
közösségi vacsora, a bográcsközösség koncepció megtapasztalása
Kelt: Győr, 2018. július 6.
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