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Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszam mieszkańców obszaru LGD Natura
i Kultura do wzięcia udziału w projekcie „Ożywić przeszłość”. Celem projektu jest
umożliwienie rozwijania aktywności i integracji międzypokoleniowej społeczności
lokalnej dzięki promocji i organizacji lokalnej twórczości kulturalne, promowaniu
lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez stworzenie filmów
dokumentalnych o tematyce związanej z lokalnymi obyczajami, tradycjami i historią
regionu- wraz z ich prezentacją na uroczystym pokazie filmów przygotowanym dla
mieszkańców, a także przygotowanie wystaw promujących lokalna twórczość
kulturalną oraz tradycyjne postawy regionalne.
W ramach projektu podjęte będą następujące przedsięwzięcia:
• Cykl bezpłatnych spotkań z montażystą i aktorką odpowiedzialną za reżyserię
filmów i nadzór merytoryczny .Spotkania mają charakter otwarty. Do udziału w nich
będzie upoważnia nadesłana karta zgłoszenia. Celem cyklu spotkań z aktorką jest
przybliżenie i zainteresowanie młodzieży kulturą regionu, pomoc w realizacji filmów
dokumentalnych, włączając w nie przygotowanie materiałów, poszukiwanie inspiracji
w tradycjach regionalnych, zapoznanie się z historią regionu ,przeprowadzenie
wywiadów ze starszym pokoleniem mieszkańców, zapoznanie się z pracą przed
kamerą: komentowanie i relacjonowanie, obsługa kamery, tworzenie reportażu (czym
rozmawiać, a o czym nie rozmawiać; kiedy rozmawiać; jak formułować pytania; kiedy
pytać, a kiedy słuchać), sonda uliczna, symulacja wywiadów, pogłębienie patriotyzmu
regionalnego, poznanie historii poprzez bezpośredni kontakt z seniorami / wywiady,
rozwijanie aktywności i kreatywności. Pod wpływem spotkań młodzi ludzie przyjrzą
się historii regionu poprzez zebranie materiałów oraz spotkania i rozmowę, spotkają
się z osobami zasłużonymi dla regionu. Przeprowadzą reportaż i nagrają
samodzielnie materiał dokumentalny do filmów .Młodzi ludzie będą samodzielnie
pracować w zespołach, w których nastąpi podział ról w projekcie : reżyser, operator,
dziennikarz , oświetleniowiec planu, kierownik planu . Efektem końcowym jest
profesjonalny montaż filmu. Spotkania zostaną przeprowadzone w okresie: 30.0413.07.2014r.
• Organizacja wystawy czasowej twórczości ludowej z gminy Sobienie-Jeziory i
obszaru LGD, na której uczestnicy projekty przedstawią ocalone skarby przeszłości
ukazujące zamierzchłe tradycje (20.06.-28.06.2014r.).
• -13.07.2014r- uroczysta premiera filmów dokumentalnych pt. „A ja kocham
swoją ziemię”, czyli finalne wspólne oglądanie zmontowanych filmów wraz z
seniorami i widownią będzie próbą integracji pokoleń, stworzenia wspólnej
płaszczyzny i ożywienia przeszłości z jej bogactwem kulturowym, przyrodniczym i
historycznym. Uroczystej prezentacji bohaterów filmów dokonają uczestnicy projektu,
wręczając im kosze kwiatów i relacjonując kolejne etapy pracy nad filmem. W
programie przewidziano dyskusję na temat zmian kulturowych, które zostały
dostrzeżone wskutek konfrontacji sztuki filmowej z rzeczywistością oraz możliwość
skosztowania tradycyjnych potraw regionalnych.
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Aby wziąć udział w warsztatach , należy wypełnić kartę uczestnictwa i przesłać ją
e-mailem na adres: activity@gazeta.pl
Zgłoszenie można również wysłać listem (decyduje data
wpływu) lub dostarczyć osobiście do miejsca realizacji
projektu pod adres:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Warszawicach
Warszawice 13
08-443 Sobienie-Jeziory
Na zgłoszenia czekamy do dnia 25.03.2014r.
Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie www.sobieniejeziory.pl w zakładce
AKTUALNOŚCI, w Urzędzie Gminy w Sobieniach-Jeziorach i w Publicznej Szkole
Podstawowej w Warszawicach.
Z poważaniem,
Dyrektor Szkoły
/-/ Anna Moczulska

