Stacja Dobrych Dźwięków / Zespół Dodna / Bajzel

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Mechowo 15 czerwca (sobota) start godz. 14:00
Samlino 16 czerwca (niedziela) start godz. 14:00
Golczewo - plaża 22 czerwca (sobota) start godz.
14:00
Kłodzino 23. czerwca (niedziela) start godz. 14:00
STACJA DOBRYCH DŹWIĘKÓW - co to takiego?
To cykl artystycznych pikników sąsiedzkich w
miejscowościach w gminie Golczewo w ramach
projektu Objazdowa Akademia Kultury.
Podczas każdego z wydarzeń w ramach Stacji
Dobrych Dźwięków będzie można wziąć udział w
warsztatach gry na ukulele i bębnach. Każdy będzie
mógł spróbować swoich sił w warsztatach tworzenia
instrumentów i stać się członkiem Akademii Małych
Instrumentów. W Mechowie, Samlinie oraz Golczewie
wystąpi legendarny szczeciński Zespół Dodna, czyli
mieszanka rocknrolla, pub rocka i muzyki dancingowoestradowej. Na zakończenie muzycznego czerwca we
wsi Kłodzino wystąpi Bajzel- muzyk, który przy
pomocy zapętlania sampli perkusyjnych, gitar granych

DATY WYDARZENIA

15.06.2019:

 Mechowo
16.06.2019:

Samlino
22.06.2019:

Golczewo
23.06.2019:

 Kłodzino

oraz wokali śpiewanych przez niego na żywo tworzy
muzykę do złudzenia brzmiącą jak kilkuosobowa
formacja.
Czym jest Objazdowa Akademia Kultury? To przykład
nowoczesnych działań instytucji kultury w regionie w
oparciu o zasadę "dom kultury dla każdego". Formuła
wędrownego domu kultury proponującego atrakcyjne,
wszechstronne warsztaty ujęte w koncepcję otwartej
Akademii ma pokazać mieszkańcom terenów z
utrudnionym dostępem do kultury, że jeśli oni nie
mogą to kultura przyjedzie do nich. Objazdowa
Akademia Kultury udowadnia, że dostęp do kultury jest
prawem każdego człowieka, bez względu na wiek,
pochodzenie i miejsce zamieszkania. Projekt
przekonuje, że polska wieś może stać się przestrzenią
z wielkim potencjałem kulturotwórczym i
artystycznym. Założeniem Objazdowej Akademii
Kultury jest zorganizowanie wiejskich weekendów z
kulturą w każdej miejscowości w Gminie Golczewo od
czerwca do września. Mieszkańcy wsi będą mieli
okazję do wzięcia udziału w warsztatach twórczych
podzielonych na konkretne bloki tematyczne - w
każdym miesiącu inny blok.
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w
Golczewie
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury.
Źródło: https://www.facebook.com/gokiswgolczewie/
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KOMENTARZE
Zaloguj się, aby dodać komentarz.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.

