LAND ART
PARK

30. 9. 2017
OD 13 HODIN

Podzimní land artová dílna v městském parku v České Lípě
POŘADATEL: GEOPARK RALSKO o.p.s.
Akce se koná za ﬁnanční podpory Města Česká Lípa, Libereckého kraje a Ministerstva životního prostředí a ve
spolupráci se Sjednocenou organizací slabozrakých a nevidomých – pobočka Česká Lípa. Vstupné dobrovolné.

PROGRAM:
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přenosný dendrofon, herbáře a mnohé
další mají připraveno pracovníci Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě
WORKSHOP 6: Příroda všemi smysly –
zážitkové hry v parku s využitím sluchu,
hmatu a čichu
Workshopy probíhají průběžně do 17
hod a jsou vhodné pro všechny věkové
stupně od dětí po seniory.
14.00 HISTORICKÁ PROCHÁZKA
S LADISLAVEM SMEJKALEM
15.00 A 16.00 DENDROLOGICKÁ
PROCHÁZKA PARKEM
17.00 LAND ARTOVÁ PROCHÁZKA
PO UMĚLECKÝCH DÍLECH
18.00 KONCERT V HUDEBNÍM ALTÁNU

– účinkuje: Českolipský pěvecký sbor
a Canzonetta – komorní smíšený pěvecký
sbor z Osečné
19.30 SVĚTELNÁ PROCHÁZKA
DOPROVODNÝ PROGRAM:
Výstava Proměny – místa zmizelá a znovunalezená v Geoparku Ralsko – fotograﬁcká
výstava z land artového festivalu Proměny
Landart je ekologicky laděný umělecký
směr, který nezatěžuje přírodu, ale naopak
vede k návratu k přírodním materiálům.
Land art je pro nás také způsob, jak se navrátit ke kořenům kraje, k přírodě a k historii místa.
Přijďte s námi oživit českolipský
městský park!

AUTOR FOTOGRAFIE A DÍLA: JAN MACEK

© TR-DESIGN.CZ

13.00 ZAHÁJENÍ WORKSHOPŮ:
WORKSHOP 1: Podzimní detaily fotograﬁcký workshop pod vedením
profesionálního fotografa Pavla Mately.
Vezměte s sebou vlastní fotoaparát nebo
mobil
WORKSHOP 2: Stone balancing - zkuste
vybalancovat oblouky a věže s předními
českými stone balancery Rudou Waypa
Novákem a Honzou Mackem
WORKSHOP 3: Stromy ožívají - land artový workshop pro děti i celé rodiny pod
vedením občanského sdružení Semínko
Země
WORKSHOP 4: Podzimní land art společné tvoření s výtvarnicí Janou
Glaserovou
WORKSHOP 5: Dendrologické hrátky –

Akce nemusí vyjadřovat stanoviska
Ministerstva životního prostředí.

