Запрошення
Приєднуйтесь до Пленеру у Дикій природі Синевиру в Україні!
Європейське Товариство Дикої природи та Національний природний парк «Синевир»
запрошують митців до участі у Пленері в Дикій природі Синевиру в Західній Україні!
Якщо Ви митець-пленерист, Ви маєте можливість побачити одне з найбільш диких
та неповторних місць Європи та здобути особистий досвід у Дикій природі Синевиру.
Професійні гіди та належна підготовка нададуть Вам можливість зануритись у цю
місцевість, що містить ділянки об'єкту Світової природної спадщини ЮНЕСКО, та
виразити Вашу мистецьку пристрасть. Запрошуються: фотографи, художники,
художники-графіки, скульптори, танцівники, поети, музиканти. Митці-практики
традиційних ремесел (різьбярі, ковалі тощо) теж заохочуються до участі у заході.
План:
П`ятиденний Пленер у Дикій природі Синевиру включає:




один день ознайомлення з Європейською дикою природою, концепцією «не
залишай слідів» та з базовими правилами безпеки, а також, порад як
насолоджуватися дикою природою.
захоплюючий досвід у Дикій природі Синевиру у супроводі нашого
професійного вілдернес-гіда! Ми також проведемо одну чи кілька ночей у
природі.

Ви отримаєте реальний шанс призупинитись, розкритись, відчути землю під своїми
ногами, відчути вітер і відкрите небо, запах землі та насолодитись лісом, звуками і
ДІЙСНО ОТРИМАТИ У ТОЙ МОМЕНТ ДОСВІД ДИКОЇ ПРИРОДИ...
Ви познайомитеся з митцями та прихильниками дикої природи з різних країн Європи!
Організатори події очікують побачити Ваші відчуття Дикої природи у Ваших
мистецьких роботах наприкінці події!

Веб-сайт: www.areasofinspiration.eu
Facebook: @ Areas.Inspiration

Дати: з 09 по 15 серпня 2018 року
Місце проведення: Захоплюючі віддалені місця та Дика природа Національного
природного парку «Синевир».

Програма:
Четвер, 09 серпня 2018
Прибуття митців до рекреаційного містечка Національного природного парку
«Рабачинка»
П`ятниця, 10 cерпня 2018 1ий день Пленеру у Дикій природі Синевиру


Спільна зустріч і знайомство



Семінар в Національному природному парку «Синевир»
o Знайомство, презентація Європейського Товариства Дикої природи
o Презентація Національного природного парку «Синевир»
o Представлення Пленеру у Дикій природі
o Інструктаж щодо харчування
o Інструктаж щодо безпеки, орієнтування, розміщення, мистецької роботи,
презентація програми наступних днів.

Субота, 11 cерпня 2018, 2ий день Пленеру у Дикій природі




Піший похід у Дику природу (пів дня) та творча робота митців
Приготування місцевої їжі на відкритому вогні
Розміщення і ночівля в рекреаційному містечку Парку «Рабачинка»

Неділя, 12 серпня 2018, 3ій день Пленеру у Дикій природі





Піший похід (пів дня)
Продовження творчої роботи митців
Ночівля в «Рабачинці» або у Дикій природі
Приготування місцевої їжі на відкритому вогні

Понеділок, 13 серпня 2018, 4ий день Пленеру у Дикій природі
Веб-сайт: www.areasofinspiration.eu
Facebook: @ Areas.Inspiration






Піший похід в Дику природу Синевиру з наплічниками, спальними мішками,
матеріалами для творчої роботи, їжею, тощо та творча робота під час походу
Творча робота митців
Ночівля у палатках і спальних мішках в Дикій природі у супроводі нашого
професійного вілдернес-гіда
Приготування місцевої їжі на відкритому вогні

Вівторок, 14 cерпня 2018, 5ий день Пленеру у Дикій природі




-Завершення творчої роботи митців
-Подія для місцевої публіки, включаючи майстер-класи митців (пів дня)
-Обмін досвідом у Дикій природі між митцями та партнерами проекту

Увага: Програма може змінюватись відповідно до погодних умов
Умови участі:
a. Організатори забезпечують: розміщення їжу та місцеві переїзди.
b. Транспортні витрати до місця проведення Пленеру покриваються митцям
самостійно.
c. Ви повинні мати досвід у подорожах на природу, включаючи піші походи та
таборування у досить жорстких місцевостях.
d. Відібрані митці повинні слідувати рекомендаціям організаторів заходу та
усвідомлювати, що беруть участь у заході на власний ризик. Організатори не
несуть відповідальності за будь-яке особисте пошкодження чи нещасний
випадок, що може трапитись з митцями протягом цих днів. Рекомендується
наявність у учасників полісів страхування: медичного та від нещасних випадків.
e. Учасники, що володіють англійською мовою, заохочуються до участі!
Будь ласка, також перегляньте відео, щоб зрозуміти нашу концепцію
краще:
http://wilderness-society.org/wilderness-projects/le-plein-artists/
Творчі мистецькі роботи (результати) будуть представлені:
 на традиційному фестивалі “На Синевир Трембіти кличуть”
 у галереях та арт-майданчиках різних міст Європейських країн, включаючи
Відень та Брюссель
 в арт-каталозі проекту “Території натхнення ”
 Промоційному фільмі про захід.
Веб-сайт: www.areasofinspiration.eu
Facebook: @ Areas.Inspiration

Будь ласка, надішліть заповнену Заявку на участь, що додається до Запрошення,
до 15 березня 2018 року:
Ірині Щока,Європейське Товариство Дикої природи
Тел.: + 38 068 044 2727, +38 050 665 4943, E-mail: iryna.shchoka@wilderness-society.org
Поспішайте-кількість місць обмежена. Відбір проводиться на конкурсній основі!
До скорої зустрічі!

_______________
Про проект: Пленер у Дикій природі Синевиру проводиться в рамках Проекту
“Території натхнення” Програми Євросоюзу “Креативна Європа”. Основна ідея
проекту - сприяти мобільності митців та творчих людей до сільських місцевостей, як
джерела їхнього натхнення і, в той же час, використати їхню творчу роботу для
посилення місцевого розвитку (туризму), охорони природи та культурної спадщини
через міжнародну співпрацю та просування краси дикої природи та багатої фольккультури сільських місцевостей через твори мистецтва.

Веб-сайт: www.areasofinspiration.eu
Facebook: @ Areas.Inspiration

