BRAVE KIDS POD WROCŁAWSKIM NIEBEM 2021

Zapraszamy na niepowtarzalne święto dzieci i młodzieży - festiwal ,,Brave Kids
pod wrocławskim niebem''. Dwudniowe wydarzenie (28-29.08.2021)
realizowane przez Stowarzyszenie Kultury Teatralnej Pieśń Kozła łączyć będzie
w sobie festiwal dziecięcych i młodzieżowych grup artystycznych z Wrocławia i
Dolnego Śląska, jak również zaproszonych z całej Polski profesjonalnych
młodych artystów. Zapraszamy do zaprezentowania - spektakli tanecznych,
teatralnych, muzycznych, wystawy, koncertów i performansów łączących w
sobie różne formy sztuki. Dzieci i młodzież dzielić się będą swoją wrażliwością,
marzeniami i troskami na dziesięciu scenach rozproszonych w całym mieście.
Opiekę nad każdą ze scen, jak również towarzyszącymi występom animacjami,
sprawować będą partnerzy wydarzeń - wrocławskie organizacje pozarządowe i
grupy osiedlowe integrujące na co dzień mieszkańców Wrocławia.

Mamy za sobą rok pandemii i pozostawania dzieci i młodzieży w domach.
Trudny rok będący wyzwaniem dla wszystkich, szczególnie dla młodych ludzi,
którzy utracili jeden z decydujących o ich zdrowiu psychicznym i fizycznym
aspekt kontaktów rówieśniczych.
Podobnie jak w zeszłym roku, tak i teraz, chcemy oddać Wrocław na dwa dni w
ręce dzieci i młodzieży. To dla nich przygotowanych zostanie dziesięć scen miejsc, w których będą mogli wystąpić i podzielić się swoimi talentami,
zainteresowaniami, historią. Tegoroczna edycja Brave Kids pod wrocławskim
niebem odbędzie się pod hasłem:
,,Oddajmy głos dzieciom i młodzieży. Chcemy Was usłyszeć''
Wydarzenie rozpocznie się w sobotę 28 sierpnia 2021 na placu Wolności we
Wrocławiu, gdzie będziemy mogli uczestniczyć w wielkim kolorowym
happeningu animowanym i prowadzonym przez dziecięce i młodzieżowe grupy
artystyczne. Tego dnia radość i energia młodych ludzi poruszy Wrocław.
W niedzielę zaś, mieszkańcy Wrocławia i obecni w nim goście, zaproszeni
zostaną do tego, by wsłuchiwać i wpatrywać się w głos dzieci i młodzieży.
Osiem scen rozproszonych w przestrzeni miasta będzie gościć dziesiątki
młodych artystów z Dolnego Śląska i całej Polski. Kluczem występów i wystaw
prezentowanych tego dnia będzie ich geneza - do wydarzenia zapraszamy
grupy, których działania opierają się na pomysłach i inspiracjach płynących od
młodych ludzi, na ich historiach, przeżyciach, ich wrażliwości. Chcemy na
nowo usłyszeć i poznać dzieci i młodzież z Wrocławia i Polski, a także, za
sprawą przygotowywanej przez nas niespodzianki - z całego świata.
Brave Kids pod wrocławskim niebem 2021 to dwa dni przywracania dzieciom i
młodzieży prawa do tego, by znów być… dziećmi.
Wszystkie zaplanowane wydarzenia będą miały charakter plenerowy i zostaną
zorganizowane z uwzględnieniem wytycznych GIS oraz Ministerstwa Zdrowia.
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