Informacja prasowa
FESTIWAL GRAFFITI I SZTUK MŁODZIEŻOWYCH
22-23.06.2012 Kraków
Mural malowany live, niekonwencjonalne warsztaty artystyczne, pokazy taneczne i DJskie, wystawy
i projekcje filmów oraz wycieczka „Szlakiem krakowskiego street art'u” to tylko niektóre z atrakcji,
w których będzie można wziąć udział już niebawem 22-23.06.2012 ( piątek-sobota) biorąc udział
w krakowskiej edycji Festiwalu Graffiti i Sztuk Młodzieżowych organizowanego przez Fundację
ARTica.
Będzie to już szósta edycja stale rozrastającego się projektu, który po kilku latach wraca do Krakowa ze
zdwojoną siłą. Organizatorzy zachęcają wszystkich do udziału, a warto, bo będzie się działo!
Podczas Festiwalu w dniach 21-23.06 na fasadzie ekobistro Papuamu powstanie wielkoformatowe
graffiti stworzone przez artystów graffiti (wabik/toborowicz), do których będzie można się
przyłączyć podczas warsztatów, które są nieodłącznym elementem Festiwalu. Każdy uczestnik będzie
miał możliwość spróbowania swych zdolności artystycznych na polu sztuk alternatywnych
i poszerzenia zainteresowań m. in. o street art, scrapbooking, DJ-ing, musicalowy wokal, hip hop,
bębny, a nawet o filozofię świadomej konsumpcji, twórczości i re-projektowanie ubioru.
Po warsztatach zapraszamy na autobusową wycieczkę z przewodnikiem „Szlakiem Krakowskiego
Street Art'u”, podczas której będzie można zobaczyć najciekawsze krakowskie murale. Wycieczce
towarzyszyć będzie także promocja przewodnika o tym samym tytule.
Program towarzyszący to przyjemne z pożytecznym – filmy, muzyka, taniec, wystawy fotograficzne,
a na koniec impreza z DJ Senor Soul, która zakończy całość projektu.
Warsztaty i program towarzyszący odbędą się w dniach 22-23.05- piątek w Domu Kultury przy ul.
Lotniczej 1 oraz w sobotę w Galerii Kathedra ( ul. Zabłocie 23) i ekobistro Papuamu ( ul. Romanowicza
15/wejście od ul. Lipowej), gdzie też rozpocznie i zakończy się wycieczka.
Udział we wszystkich wydarzeniach jest nieodpłatny, obowiązuje kolejność zgłoszeń, aby
zarezerwować miejsce należy wejść na stronę www.artica.org.pl, wybrać interesujące punkty programu
i wysłać swoje zgłoszenie do udziału.
Uwaga, ilość miejsc ograniczona!
Nowe informacje na temat Festiwalu codziennie na www.facebook.com/FundacjaARTica .
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