Razglednice od doma:
Evropska izmenjava Povezujemo kontinent

Pošlji razglednico v Galway, Evropsko prestolnico kulture
Prejmi razglednico iz druge evropske države in darilce iz
Evropske prestolnice kulture 2020, Galway, Irska
Nadaljuj z izmenjavo razglednic s svojim novim
poštprijateljem v decembru in januarju

Kaj je pri tebi nazadnje zbudilo občutek domačnosti?
Lahko gre za nekaj ali nekoga v tvojem okolju. Želimo si deliti
različne izkušnje, kaj nekomu pomeni dom v teh časih, ko je
dom dobil še večjo vlogo kot običajno in se s tem povezati z
ljudmi iz drugih krajev v času, ko je možnost osebnega stika zelo
omejena.
K sodelovanju vabimo ljudi vseh starosti po vsej Evropi. Sodeluj
in pošlji 3 Razglednice oda doma, v katerih delite:
- Kaj mi dom pomeni sedaj? (Moj dom je)
- Kaj ti je dom pomenil prej (spomin na dom?)
- Sanjski dom v prihodnosti (Kakšen dom si želim?)
Vse tri razglednice lahko oblikuješ povsem po svoje. Lahko gre
za nekaj besed, pesem, sliko, kratek notni zapis. Dopisovanje s
svojim poštprijateljem lahko nadaljuješ tudi v digitalni obliki.

Razglednice od doma so del Amateo programa
Nepričakovane povezave, ki bo združeval delavnice v živo s
spletnimi delavnicami v Galwayu, Irska (november 2020) in v
Mariboru, Slovenija (junij 2021)

Sodeluj
Prvi korak: Pošlji razglednico na naslov: “Galway, Irska” do 15.
novembra 2020*.
Napiši, nariši ali kako drugače ustvari svoje razmišljanje od
domu - Moj dom je... Pripiši svoj naslov, če želiš prejeti odgovor razglednico poštprijatelja.
Drugi korak: Prejel boš razglednico iz druge evropske države,
ki ti jo bodo posredovali iz Galwaya in darilce iz Evropske
prestolnice kulture 2020 (Galway, Irska).
Tretji korak: Nadaljuj dopisovanje (izmenjavo vtisov) in deli svoje
razglednice in komentarje.
Poljubni dodatni korak: Udeleži se spletne ustvarjalne delavnice.
Obišči www.amateo.org/postcards-from-home, kjer se lahko prijaviš
na spletne delavnice ali delavnice v živo, preneseš primere/vzorce
razglednic in naložiš svoje razglednice.
* Vaša razglednica in vaš naslov bosta posredovana drugemu
udeležencu v projektu, ki bo vaš poštprijatelj. Razglednice od doma
bodo v anonimizirani obliki (brez osebnih podatkov) dostopne tudi
udeležencem delavnice v Mariboru.

Navodila
•
•
•
•

Natisni
Prepogni po označenih črtah
Zalepi in ustvari osnovo za razglednico
Dodaj svojo vsebino in svoje podatke (lahko
ustvariš povsem svojo razglednico, ki pa naj
vsebuje spodaj navedene podatke)

• Moj dom je … (vaš odgovor je lahko v obliki
skice, risbe, besedila, fotografije…)

Sodeluj
S poslano razglednico, se strinjate, da bomo Vaše ime in naslov
delili z drugim udeležencem v projektu, ki bo postal vaš poštprijatelj.
Do februarja 2021 si boste s poštprijateljem
izmenjali še 2 razglednici.
•
•

november, december, januar 2020 - Moj dom je bil (spomin)
februar, marec 2021- Moj dom bo (vizija sanjskega doma)

Vsebina razglednic bo brez osebnih podatkov uporabljena na
delavnicah v Mariboru (2021), kot izhodišče ustvarjalnega procesa.

Moj ime
Moj naslov

Moj dom je …
Galway 2020 Volunteer Hub
The Cornstore
Middle Street
Galway, Ireland
H91 K8YV
Irska

