
„ZAKRĘCENI NA KULTURĘ”

Rozpoczynamy  drugi  etap  projektu  „  ZAKRĘCENI  NA  KULTURĘ”  dofinansowanego  
z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2017.Projekty
będą realizowane na terenie Gminy wołów od sierpnia 2017 roku do listopada 2017 roku. Wszystkie
działania są bezpłatne i mogą w nich wziąć udział tylko mieszkańcy Gminy Wołów.

Projekty wybrane do realizacji:

„WYSMAKOWANI NA KULTURĘ” – grupy nieformalnej WIKT – ART ze Stobna, której liderem jest pani
Sylwia Garbowska.

Pomysł ma na celu stworzenie atrakcyjnej oferty zajęć dla mieszkańców Stobna, Biskupic, Lipnicy i
Wołowa.  W  ramach  projektu  zaplanowano  warsztaty  z  carvingu  –  stylizacja  potraw,  warsztaty  -
stylizacja stołu, warsztaty wykonania i ozdabiania ceramiki, warsztaty – „wesołe kanapki”, wycieczka
do muzeum ceramiki w Bolesławcu.

„MICHAŁEK I MNICH” –  grupy nieformalnej KREATYWNI DLA LUBIĄŻA z Lubiąża, której liderem jest
pani Krystyna Laszkiewicz.

W ramach inicjatywy dzieci – uczestnicy warsztatów artystycznych pod okiem instruktorów przygotują
teatr lalek oparty na opowieści związanej z historią malarza Michała Willmanna z Lubiąża i jego synka.
Na zakończenie projektu powstanie spektakl teatralny- teatrzyk kukiełkowy, który wystawiony będzie
w plenerze na terenie zespołu Pałacowo-Klasztornego w Lubiążu. Dodatkową atrakcją będzie Bajkowy
Bal Przebierańców.

„KONIEC  Z  NUDĄ  NA  ULICY,  OTWIERAMY  DRZWI  ŚWIETLICY”  –  Lidera  grupy  -   pani  Barbary
Podbuckiej.

W ramach inicjatywy zostaną zorganizowane warsztaty twórcze skierowane do wszystkich pokoleń wsi
Boraszyn oraz mieszkańców Gminy Wołów. Zorganizowane zostaną zajęcia twórcze i  artystyczne z
wykonywania  naturalnych  kosmetyków  –  pn.  „  Zielone  laboratorium”,  warsztaty  z  wykonywania
witraży,  ozdób  z  gliny,  szydełkowania,  nieinwazyjnego  ogrodnictwa.  Projekt  zakończy  wystawa
wytworzonych produktów oraz koncert młodej piosenkarki.

„WINYLOWY  ZAWRÓT  GŁOWY” Róży  Gołubowskiej   z  Wołowa.  Jest  to  projekt   muzyczno  –
artystyczny ,  połączony z  aktywnościami  kulturalnymi.  W ramach  inicjatywy  odbędą się  działania
warsztatowe  :  budowania  wspólnego  tekstu,  emisji  głosu,  śpiewu  i  akompaniamentu,  nagrania
piosenki  oraz warsztaty artystyczne z grafiki warsztatowej i  projektowania,  wystawa plakatów płyt
oraz „Vinyl Day” – spotkanie kolekcjonerów płyt winylowych połączone z targowiskiem winyli.
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„PRZEZ TANIEC I ŚPIEW WRACAMY DO TRADYCJI” – lidera grupy Pani Wioletty Krakowskiej.

W ramach projektu  stworzona będzie  grupa taneczno – wokalna uczniów Szkoły  Podstawowej  w
Krzydlinie  Wielkiej,  która  poznawać  będzie  tradycje  i  kulturę  folklorystyczną.  Tematem wiodącym
warsztatów  będą  tradycje  ludowe  regionu.  Uczestnicy  warsztatów  poza  nauką  pieśni  i  tańców
ludowych  zaangażowani  zostaną  w  opracowanie  i  przygotowanie  strojów  ludowych  na  potrzeby
zespołu, który na zakończenie projektu zaprezentuje swoje nabyte umiejętności.

„RUDNO MALOWNICZA WIEŚ LUDZI I KRAJOBRAZU”- lider grupy Pani Monika Kwolik.

Projekt polega na realizacji dwóch działań :  „ Ocalić wspomnienia od zapomnienia”, które ma na celu
utrwalenie  w  pamięci  historii  tworzonej  przez  mieszkańców  wsi  Rudno,  ich  tradycji,  lokalnych
zwyczajach, a także o mieszkańcach, którzy wnieśli wkład w historię tego miejsca. Drugie działanie to
„Quest czyli podchody szlakiem leśnym w Rudnie” mający na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży
tematyką życia na wsi, jej specyfiki i wyjątkowości oraz dawnymi zawodami mieszkańców Rudna.
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