Pohľadnice z domova: Európska výmena,
Prepojenie celého kontinentu
Pošlite pohľadnicu do Galway, Európskeho hlavného mesta kultúry
Dostanete pohľadnicu z inej európskej krajiny a darček z
Galway
Pokračujte vo výmene pohľadníc so svojím listovým
partnerom v decembri a januári
A PRIPOJTE sa počas tvorivých dielní, aby ste zachytili, vyjadrili a zdieľali svoje zážitky
z celej zimy na svojich pohľadniciach z domova

Vďaka čomu ste sa v poslednej dobe cítili ako doma?
Môže to byť niečo alebo niekto vo vašom životnom priestore
alebo v okolí. Radi by sme sa podelili o rôzne zážitky z
domova v čase, ktorý je taký dôležitý a spojili sa s inými ľuďmi
a miestami keď sú možnosti osobného zážitku obmedzené.
Pozývame ľudí všetkých vekových skupín z celej Európy, aby
poslali tri pohľadnice z domova, v ktorých bude:
- Čo pre mňa teraz znamená domov/ Domov je...
- Spomienka na domov/ Domov bol…
- Sen o domove do budúcnosti/ Domov bude…
Môžete to kreatívne zachytiť v akejkoľvek podobe, niekoľkými
slovami alebo básňou, obrázkom, hudobnou frázou. A dokonca
si so svojím listovým partnerom môžte vymieňať digitálne
pohľadnice.

Pohľadnice z domova sú súčasťou projektu Amateo
„Connecting the Unexpected” (Spájanie neočakávaného), v
ktorom sa spoja živé a digitálne tvorivé dielne v írsko Galway
(november) a slovinskom Maribore (máj 2021).

Ako sa zapojit
Krok 1: Pošlite pohľadnicu na adresu: “GALWAY, írsko” Do 15.
november 2020 * Toto musí obsahovať vaše meno a adresu, ak
chcete odpoveď (!) A vašu odpoveď na: Domov je…
Krok 2: Získajte pohľadnicu z inej európskej krajiny
prostredníctvom Galway a darček od Európskeho hlavného
mesta kultúry.
Krok 3: Pokračujte vo výmene a zdieľajte svoje pohľadnice a
komentáre

Voliteľné kroky: Pripojte sa k tvorivým dielňam osobne alebo online
(tu si môžete stiahnuť vzor, pošlite nám obrázky a získate prístup k
digitálnym podujatiam: www.amateo.org/postcards-from-home)
*Vaša pohľadnica a adresa budú zdieľané s účastníkom z inej
krajiny, s ktorým budete v spojení ako listoví partneri. Pohľadnice
z domova budú anonymne zdieľané aj s účastníkmi tvorivých
dielní v Maribore

Postup:
•
•
•
•

tlač
preložte pozdĺž bodkovaných čiar
prelepte na vytvorenie vzoru vašej prvej pohľadnice
doplňte detaily alebo použite vlastnú pohľadnicu
(prosím uveďte všetky podrobnosti uvedené nižšie)

• Domov je... môžete odpovedať obrázkom, fotografiou,
slovami alebo básňou

Zapoj sa
Zaslaním pohľadnice súhlasíte so zdieľaním vašej
pohľadnice a adresy s účastníkom z inej krajiny, s ktorým
budete v spojení ako listoví partneri.
Potom budete zdieľať ďalšie dve pohľadnice:
1. Domov bol.. (december/január)
2. Domov bude... (február/marca)
Pohľadnice zaslané do projektu budú anonymne zdieľané
s tými, ktorí sa zúčastnia workshopov v Maribore (máj), aby
inšpirovali nové tvorivé diela

Moje meno:
Moja adresa:

Domov je...
Galway 2020 Volunteer Hub
The Cornstore
Middle Street
Galway, Ireland
H91 K8YV
írsko

