BRAVE KIDS ПІД НЕБОМ ВРОЦЛАВА 2021

Запрошуємо на унікальний фестиваль дітей та молоді - “фестиваль Brave
Kids під небом Вроцлава”. Дводенний захід (28-29.08.2021) - створений
Театральною асоціацією "Пісня козла" поєднає фестиваль дитячих та
юнацьких мистецьких колективів із Вроцлава та Нижньої Сілезії, а також
професійних молодих артистів запрошених з усієї Польщі. Ми
запрошуємо вас представити - танцювальні, театральні та музичні
вистави, виставки, концерти та вистави, що поєднують різні форми
мистецтва. Діти та підлітки поділяться своєю чуйністю, мріями та
турботами на восьми сценах, розкиданих по місту. Координацію кожного
етапу, а також супровідної анімації, забезпечуватимуть партнери заходу Вроцлавські неурядові організації та сусідські групи, які щодня
інтегрують жителів Вроцлава.

У нас позаду рік пандемії, коли діти та молодь залишалися вдома.
Важкий рік став викликом для всіх, але особливо для молоді, яка
втратила один з найважливіших елементів, що визначає їхнє психічне та
фізичне здоров’я - контакти з однолітками.
Так само як і минулого року так і зараз ми хочемо на два дні передати
Вроцлав дітям та молоді. Саме для них будуть підготовлені сцени - місця,
де вони зможуть зустрітися та поділитися своїми талантами, інтересами
та історією. Цьогорічне видання Brave Kids під небом Вроцлава
відбудеться під гаслом:
“Давайте надамо слово дітям та молоді. Ми хочемо вас почути ''
Подія відбудеться у суботу, 28 серпня 2021 року, на площі Волнощі у
Вроцлаві, де ми зможемо взяти участь у великому барвистому хепенінгу,
анімованому та проведеному дитячими та юнацькими мистецькими
колективами. Того дня радість та енергія людей зрушить Вроцлав.
У неділю жителі та гості Вроцлава, матимуть унікальну можливість
слухати та спостерігати за голосами дітей та молоді. Вісім сцен,
розкиданих по всьому місту, прийматимуть десятки артистів із Нижньої
Сілезії та всієї Польщі. Ключем до вистав та виставок, представлених
цього дня, буде їхній генезис - до заходів, які ми запрошуємо групи,
діяльність яких базується на ідеях та натхненні молодих людей, їхніх
історіях, досвіді та їх чуйності. Ми хочемо ще раз почути та пізнати світ
дітей та молоді з Вроцлава та Польщі, а також завдяки сюрпризу, який
ми готуємо, з усього світу.
BRAVE KIDS під небом Вроцлава 2021 - це два дні відновлення права
дітей та молоді бути знову ... дітьми.

Усі заплановані заходи будуть відкритими та офіційними на розсуд ГІС та
Міністерства охорони здоров’я.

Співфінансується муніципалітетом Вроцлава

