MEGHÍVÓ
MŰVÉSZETI MŰHELYMUNKÁVAL A KÖZÖSSÉGEK ÉPÍTÉSÉIG, MEGTARTÁSÁIG
MŰHELYMUNKA 8.
2019. MÁJUS 2. 10:00
MONOSTORI ERŐD - FESZTIVÁLKÖZPONT – BAKA TEREM
ÉS
SZENT PÁL SZIGET
Transznacionális együttműködések projekt keretében az EFOP-5.2.2-17-2017-00074 Növelés vagy
Nevelés? Közösségalakító tevékenységek Magyarország hátrányos helyzetű térségeiben című 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 kívánjuk idén is megszólítani és találkozóra hívni.
Ennek szellemében szeretettel meghívunk Téged és a rendezvényedet a 29. Tartóshullám/Mediawave
Együttlét keretében megrendezendő „lassú víz…” találkozóra és közösségi asztalhoz.
A mellékletben láthatod a közösségi asztal koncepcióját és programtervezetét, amely a résztvevők számától
függően kismértékben változhat.
A levél alatt olvashatsz a „miért?”-ről, az előzményekről és videó dokumentációkat nézhetsz.
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 együttműködő partnerek, valamint hazai és határon túli szakemberek

9:30 - 10:00

REGISZTRÁCIÓ

Reggeli csipegetés, kóstolgatás a közösségi asztalról

10:00 - 10:10 NYITÓ
Köszöntő és a program ismertetése, a „lassú víz…” idea ismertetése

10:10 - 10:45 KÜLHONI ÉS HONI SZAKÉRTŐK ELŐADÁSAI 1. - TERMÉSZETVÉDŐ ÉS
TERMÉSZETMŰVÉSZ KÖZÖSSÉGEK ERDÉLYBEN
Ráduly Attila (ROM): Új környezetvédő mozgalmak Háromszéken - a Tavaszi Zöld Napok tükrében
(környezetvédő, Zöld Nap Egyesület, Kézdivásárhely)
Lőrincz Ildikó (ROM): Természetbe illesztett művészeti műhelymunkák Kászonban (szervező,
Abásfalva)
10:45-11:30 Utazás a közeli Szent Pál szigetre + ismerkedés a sziget értékeivel
13:00-15:00 KÜLHONI ÉS HONI SZAKÉRTŐK ELŐADÁSAI 2. ÉS GYAKORLATI BEMUTATÓI KÖZÖSSÉGI SZERTARTÁSOK A TERMÉSZETBEN
Anastasia Lapsui (FIN): A nyenyec közösség házasulási szertartásának közösségmegtartó elemei a
gyakorlatban (filmrendező, sámánkutató, Finnország)
Écsi Gyöngyi (SLK): A közösség fundamentuma - a házasság, egybekelés ceremóniája (református
lelkész, népdalénekes, bábos, Hetyén, Felvidék)
Csoóri Sándor (HUN): Varázsjelek - a népzene titkos kódjai (népzenész, Budapest)
Tóth Balázs (HUN): Az életet gyakoroljuk - A japán kard közösségformáló ereje és értékei & kendó
bemutató (kendó oktató, Szeged)
15:00-17:00

ESKÜVŐI KÖZÖSSÉGI ASZTAL MŰKÖDÉSE

tartalmának elfogyasztása, ebéd

Kelt.: Győr, 2019. április 26.
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