Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru LGD Natura
i Kultura do wzięcia udziału w projekcie „Coraz bliżej”. Celem projektu jest
umożliwienie podniesienia jakości życia społeczności lokalnej poprze organizację
szkoleń z zakresu rzemiosła i rękodzielnictwa tradycyjnych dla obszaru LGD i kursu
artystycznego oraz promocję lokalnej twórczości kulturalnej poprzez organizację
Wieczoru Wigilijnego z tradycyjnymi potrawami regionalnymi w 2014r.
W ramach projektu podjęte będą następujące przedsięwzięcia:
• Przeprowadzenie 5 szkoleń z zakresu rzemiosła i rękodzielnictwa
tradycyjnych dla obszaru LGD Natura i Kultura ze szczególnym uwzględnieniem
kultury kołbielskiej skierowanych do mieszkańców 6 gmin: Celestynów, Karczew,
Kołbiel, Osieck, Sobienie-Jeziory i Wiązowna. Tematyka szkoleń z zakresu
rękodzieła artystycznego będzie obejmowała: wprowadzenie w zagadnienia
związane z rękodziełem artystycznym, wyjaśnienie podstawowych pojęć. Zakłada się
aby, program szkolenia ukierunkowany był na praktyczną naukę tworzenia, poznania
i stosowania różnych technik wykonywania różnorodnych przedmiotów użytkowych o
wysokich walorach estetycznych z dziedziny rękodzieła artystycznego, takiego jak:
tkactwo, haft, koronka, ceramika, rzeźba, wiklina, formy użytkowe. Zakres szkoleń
winien obejmować warsztaty z różnych dziedzin rzemiosła artystycznego z
możliwością wykorzystania nabytych umiejętności praktycznych z zakresu różnych
technik plastycznych i rękodzielniczych. Program szkoleń będzie realizowany w
postaci wykładów i warsztatów. Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie z
opracowanym autorskim szczegółowym programem uwzględniającym wskazany
temat szkolenia: „Decoupage krok po kroku”,” Rzeźba”,” Druciarstwo artystyczne”,
„Ceramika”, „Różnorodne techniki plastyczne z wykorzystaniem naturalnych
materiałów” w wymiarze 4 godzin każdy z podziałem na 2 grupy wiekowe , razem 40
godzin, dla 100 uczestników projektu (każda grupa projektowa będzie liczyła 10
osób). Szkolenia odbędą się w okresie: 25.11 -09.12.2014r.
• Przeprowadzenie kursu artystycznego polegającego na kultywowaniu wybranych
elementów obrzędowości ludowej wraz z elementami charakterystycznymi dla
tradycji kołbielskich: stroju, przyśpiewek, gwary. Zadaniem uczestników jest
przygotowanie inscenizacji obrzędów związanych ze świętami Bożego Narodzenia
opartych na wiarygodnych informacjach, podaniach, opowieściach czy historiach
obfitujących w zapomniane dziś przesądy, zwyczaje i wróżby. Uczestnicy projektu
wykorzystają rekwizyty obrzędowe i atrybuty ludowe wykonane przez uczestników
szkoleń z zakresu rzemiosła artystycznego i rękodzielnictwa podczas prezentacji w
trakcie Wieczoru Wigilijnego. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z metodami i
formami działania teatru obrzędowego, tajnikami gry aktorskiej i metodami walki ze
stresem, zwrócą uwagę na poprawność wymowy (dykcję) i rolę ruchu scenicznego.
Warsztaty zostaną przeprowadzone dla 20-osobowej grupy warsztatowej w
wymiarze 40 godzin, tj. 8 dni x 5 godz w okresie: 25.11.-09.12.2014r.
•Organizacja Wieczoru Wigilijnego (10.12.2014r.) podtrzymującego tradycję
świątecznych spotkań mieszkańców będzie uwieńczeniem podjętych działań
projektowych, ale i próbą integracji pokoleń podczas, degustacji potraw. W niezwykłej

atmosferze, której będzie towarzyszył zbędzie towarzyszył zapach pierogów i
kompotu z suszu, będzie można podziwiać wystawę stoisk artystycznych z pracami
uczestników projektu, ale i ekspozycję prawdziwych skarbów sztuki ludowej:
koronkarstwa, hafciarstwa, malarstwa, obrazów świętych, a także sprzętów
codziennego użytku, wyposażenia wnętrz domostw sprzed kilkudziesięciu lat.
Aby wziąć udział w szkoleniach i kursie , 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:
Stowarzyszenie Rozwoju Dziecinowa
Dziecinów 115, 08-443 Sobienie-Jeziory
tel. 25 685 81 23, e-mail: activity@gazeta.pl
lub Publiczna Szkoła Podstawowa w Warszawicach
Warszawice 13 08-443 Sobienie-Jeziory
Na zgłoszenia czekamy do dnia 25.11.2014r.
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,

Stowarzyszenie Rozwoju Dziecinowa
.

