MEGHÍVÓ
„LASSÚ VÍZ…” TANULMÁNYÚT
TALÁLKOZÓ, JÓ GYAKORLATOK TANULMÁNYOZÁSA ÉS KÖZÖSSÉGI ASZTAL
2019. MÁJUS 3-5.
KOMÁROM, MONOSTORI ERŐD – DUNAI BÁSTYA, DUNA-PART
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

2019. május 3.
REGISZTRÁCIÓ

9:30 - 13:30

Csipegetés, kóstolgatás a közösségi asztalról

12:30 – 13:30 EBÉD
13:30 - 13:10 NYITÓ BESZÉLGETÉS
Köszöntő és a program ismertetése

14-24.00

A Tartóshullám / Mediawave Együttlét programjainak megtekintése

műhelymunkákban való részvétel, tapasztalatcsere, vacsora
2019. május 4.
09:30 KÖZÖSSÉGI REGGELI
10:30 TANULMÁNYOZANDÓ NAPI
TAPASZTALATOK ÁTBESZÉLÉSE
12-24.00

PROGRAMOK
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A Tartóshullám / Mediawave Együttlét programjainak megtekintése

műhelymunkákban való részvétel, tapasztalatcsere, vacsora
2019. május 5.
09:30 KÖZÖSSÉGI REGGELI
10:30 A TAPASZTALATOK ÖSSZEGZÉSE
12:00 A HAZAUTAZÁS
Kelt.: Győr, 2019. április 26.
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