РАЗГЛЕДНИЦЕ ОД КУЋЕ - европска
размена, повезивање широм континента
Пошаљи разгледницу у Галвеј, Европску престоницу културе
Прими разгледницу из друге европске замље и
поклон из Галвеја
Настави да размењујеш разгледнице са својим
пријатељем за дописивање у децембру и јануару
И повежи се кроз креативне радионице да изразиш и поделиш своја
искуства током зиме у својим Разгледницама од куће

Због чега си се недавно осећао као код куће?
То може бити нешто или неко у твом животном простору или
окружењу. Волели бисмо да поделиш своја различита
искуства од куће у време када су толико значила - и да се
повежеш са другим људима и местима када су могућности да
их лично доживиш ограничене.
Позивамо људе свих узраста из целе Европе да пошаљу три
Разгледнице од куће, у којима ће описати:
•

Шта ми дом сада значи / Дом је…

•

Сећање на дом / Дом је био…

•

Сан о дому будућности / Дом ће бити…

Изразити се можеш креативно у било ком облику – у речи
или песми, слици, фотографији, кратком нотном запису. Или
чак разменити дигиталне разгледнице са својим пријатељем
за дописивање.

Разгледнице од куће су део Аматеовог пројекта
‘Повезивање неочекиваног’, који ће спојити креативне
радионице уживо са дигиталним у Галвеју, у Ирској
(новембар) и у Марибору, у Словенији (мај 2021).

Учествуј!
Корак 1: Пошаљи разгледницу у: Galway, Irska до 15.11.2020*
Разгледница мора садржати твоје име и адресу ако желиш
одговор(!) и твој одговор на питање: Дом је…
Корак 2: Прими разгледницу из друге европске земље,
преко Галвеја, и поклон из Европске престонице културе
Корак 3: Настави своју размену и дели своје разгледнице
и коментаре
Опционо: Придружи се креативним радионицама лично или
онлајн (овде можеш преузети садржаје, послати нам слике и
приступити дигиталном догађају:
www.amateo.org/postcards-from-home
*Твоја разгледница и адреса биће подељене са учесником
из друге земље, са којим ћеш бити повезан као пријатељ
за дописивање. Разгледнице од куће ће такође бити
подељене анонимно са учесницима креативних
радионица у Марибору.

ИНСТРУКЦИЈЕ:

УЧЕСТВУЈ!

•
•
•

Слањем разгледнице, прихваташ да ће твоја
разгледница и адреса бити подељени са учесником
из неке друге земље, са ким ћеш бити повезан као
пријатељ за дописивање

•

oдштампај
преклопи дуж испрекиданих линија
залепи да направиш твој први шаблон
разгледнице
унеси твоје податке или користи своју
разгледницу (тада унеси све доле тражене
податке)

• Дом је... можеш одговорити кроз цртеж,
фотографију, речи, песму...

Након тога ћеш поделити још две разгледнице:
1. Дом је био… (децембар/јануар)

2. Дом ће бити… (фебруар/март)

Разгледнице послате током пројекта биће анонимно
подељене са учесницима радионица у Марибору (мај),
да инспиришу нова креативна дела

Моје име и презиме:
Моја адреса:

Дом је...
Galway 2020 Volunteer Hub
The Cornstore
Middle Street
Galway, Ireland
H91 K8YV
Ирска

