Művészeti Nap - Téma: a Tolerancia
március 21. (szerda)
A nap 8:30-tól 13:00-ig tart.
8:30-9:15 - Ráhangolódás osztályidőn (minden osztály a saját termében)
9:30-10:30 - 1. blokk
10:45-11:45 - 2. blokk
12:00-13:00 - 3. blokk
A programokra az osztályfőnöktől kapott linken tudtok jelentkezni: https://goo.gl/forms/pRu4Arni2EBj7cDR2
Jelentkezni kedd 18:00-ig lehet!
Ha KÜLSŐS programot választasz, feltétlenül hozd magaddal a BKV bérletedet vagy jegyeket!
(Ha a plakátokon kinéztél már egy programot, de online nem találod, az azt jelenti, hogy az a program
már betelt. Válassz kérlek helyette mást!)

Választható programok
Áldokumentumfilm és beszélgetés (Dombrovszki Ilona)
Autistaként az emberek között (Fekete Gy. Viktor: autizmussal élő érdekvédő előadása)
Vajon szüksége van a társadalomnak az autistákra? Átokként vagy áldásként kellene az autizmusra tekinteni? És mit tud tenni akár
egyetlen autista azért, hogy az emberek elfogadóbban, nyitottabbak legyenek? Fekete Gy. Viktor autista művész az előadásában
ezekre a kérdésekre keresi a választ néhol humoros, néhol provokatív formában

Autistic Art
“Egy világ ajándékba.” A szervezet az autizmussal élők különleges és egyéni világát segítik megérteni a társadalomnak. És van, hogy
ehhez a legjobb eszköz egy füzetborító, egy borcímke vagy éppen egy pulcsi.

Beszélgetés a regényírásról
“A krimi mindmáig a populáris irodalom egyik emblematikus műfaja: mintegy százhúsz éve népszerű, folyamatosan és tömegesen
jelen van a nyugati kultúrában (W. Winks adatai szerint például az 1970-es évek végén minden tizedik megjelenő könyv krimi volt),
saját ‘belső’ műfajtörténetekkel dicsekedhet, és jelenleg is virágzik, méghozzá egyre nemzetközibbé válva (gondoljunk a skandináv
krimik nemzetközi sikerére) és egyre újabb változatokat létrehozva: ilyen például a cyberpunk, a feminista krimi, vagy a történelmi
krimisorozatok áradata.” (Bényei Tamás)
Omischl Ferenc beszélgetése Sorbán Bencével a krimiről.

Bódvalenke, a Freskófalu
Bódvalenke 2009 előtt egy ismeretlen, reményvesztett, szürke, mélyszegénységben tengődő, 95%-ban roma lakosságú falu volt
Borsod megyében, az ország északi perifériáján. Aztán Európai roma festőművészeket kértek fel arra, hogy fessenek képeket a
házak falára, melynek köszönhetően létrejött egy, az európai roma festészet legjavát bemutató, a világon ma teljesen egyedülálló
szabadtéri kiállítás. A projektnek kettős célja van: hozzájárulni az előítéletek lebontásához és a falut kiemelni a mélyszegénységből –
azaz bizonyítani, hogy egy roma falu képes a saját lábára állni.

Budapest Art Brut Galéria célja a magyarországi art brut művészek elfogadtatása, megismertetése a hazai és nemzetközi
művészeti fórumokon, a stigma és a pszicho-szociális fogyatékkal (pszichiátriai betegséggel) élők ellen irányuló előítéletek
csökkentése, feloldása, a pszicho-szociális fogyatékkal élők rehabilitációjának és felépülésének elősegítése a foglalkozás- és
művészetterápia segítségével. Két workshopon ismerkedhettek meg az alapítvány és a galéria munkájával, beszélgethettek és
együtt alkothattok a Budapest Art Brut Galéria művészeivel.

Dilemma-café
Az étlapról rövid leírás alapján választhatnak egy- egy - a valóságban megtörtént - esetet/ helyzetet, amellyel kapcsolatban közös
döntésre (konszenzus) kell jutniuk. A kínált helyzetek nem egyértelműek, több oldalról megközelíthetők, többféle megoldásuk van.
Az asztalnál ülők feladata minél több oldalról megvilágítani a kérdést, mielőtt konszenzusra jutnak.

Down Világnap - Hulladékhasznosítás- Csináld magad!
Gyere el és készíts ajándéktárgyakat a Down Alapítvány tapasztalati szakértőivel!
Tanulj kézműves technikákat és tölts el velünk egy vidám, hasznos napot!

Down Világnap Hulladékhasznosítás, Szelektív Hulladékgyűjtés konferencia
Izgalmas előadásokat hallgathatsz meg a hulladékhasznosítás témakörében. Ha érdekel, hogyan készíthetsz hulladékból fejlesztő
játékot, milyen a piacképes hulladékból készült termék, illetve a hulladékhasznosítás módszerei akkor itt a helyed!

Fedél Nélkül
A 25 éve működő Menhely Alapítvány lehetőséget teremt arra, hogy a hajléktalan emberek hallathassák a hangjukat a művészet
világában is - a beszélgetésen megtudhatjátok, hogy hogyan tudják az örömeiket és a bánataikat kifejezni a művészet nyelvén.

Fogyatékosjogok (Boros Ilona)
Érdekel a jog? Hogyan kapcsolódik a jog és a mindennapi élet? Milyen jogi kérdések merülnek fel a hátránnyal élők életében? A mai
Magyarországon tényleg megvalósul, hogy mindenkit ugyanolyan jogok illetnek meg? - Ezekre és hasonló kérdésre ad nekünk
választ a TASZ szakértője és beszélgetőtársa.

Fogyatékkal élő alkotók művei - zeneoktatás (Ruck Robi)
Gitározol? Mindig is akartál? Szívesen kipróbálnád? Gyere el, és tanulj meg egy számot Robitól! Játék, művészet, gyakorlás- próbáld
ki magad! Az érdeklődők hozzanak gitárt magukkal!

Hangszerbemutató
Érdekel a zene? Adottságod a kitűnő hallás? Félsz elmenni egy zeneiskolába kipróbálni, de mégis szívesen megtennéd? Itt az
alkalom!
Gyere el hangszerbemutatónkra:
trombita: Bújdosó Áron 10. b,
hörgés a metál éneklésben (Keresztes Lili 12.a),
zeneszerzés, remix készítés (Hallay Erik 9c).

Hegyek és tengerek között - bevándorlás - dokumentumfilm
A nap folyamán hat olyan fiatal történetével ismerkedünk meg, akik Magyarországot választották az új hazájuknak. A kisfilmek arra
tesznek kísérletet, hogy a “vietnámi, az iráni, a grúz” Phounggá, Tamarává, Annává, Peymanná, művésszé váljon, és bemutassanak
többféle szempontból egy olyan élethelyzetet, amelyet közülünk csak kevesen éltek át személyesen.

Hastánc (Péteri Krisztina)
A hastánc előnyei, hatásai? Kinek való? Tévhitek eloszlatása. Tanulási és gyakorlási lehetőség.

MagikMe akadálymentesített játszótér (külsős)
Az alapötlet egy házaspártól származik, akik tenni akartak azért, hogy a speciális igényekkel élő gyermekük is ugyanúgy élvezni tudja
a játszóterezést. Az ötletből termékfejlesztés lett, amelyeknek a fő célja az, hogy minden gyerek együtt tudjon játszani - ez az ország
16 játszóterén már lehetséges.

Melegség és megismerés (Gönczi Dani)
A 2000-ben indult program célkitűzése, hogy megismertesse a fiatalokkal az LMBTQ identitású emberek világát. Gyere el a
beszélgetésre, láss túl a tévhiteken, sztereotípiákon!
Tégy magadért, tisztázz fogalmakat, kérdezz, tudj többet, mint tegnap!

Mentortársas
A Mentortársas segítségével a résztvevők megtapasztalhatják azokat a helyzeteket, amelyekkel a hátrányos helyzetű gyermekek,
fiatalok találkoznak a közoktatásban és a felsőoktatásban, emellett játékos formában bővíthetik tudásukat a hátrányos helyzetű
gyermekek és fiatalok neveléseoktatása, valamint a magyar oktatási rendszer működése kapcsán.

Művészetterápia előadás külső helyszínen
Művészetterápia a pszichiátriai betegek nappali ellátásában
(1191 Budapest, Dobó Katica utca 18; kontakt személy: Sárkány- Balogh Csilla szakmai vezető)
A diákok - max. 12 fő - 9 óra körül tanári kísérettel indulnak az iskolából, 10- re érkeznek a Forrásházba. 10- től először a
zeneterápiáról kapnak rövid bemutatót, majd interaktív foglalkozás keretében maguk is megtapasztalhatják a zenélés jótékony
hatását :).
Ezután a művészetterápitáról kapnak rövid ismertetőt, majd interaktív foglalkozás keretében maguk is kipróbálhatják a terápiam
során alkalmazott technikákat.

Művészetre fel!
Érdekel, hogyan lehet szabadon mégis keretek között alkotni? Szeretnéd kipróbálni, milyen úgy festeni, hogy bármit alkothatsz de
közben a társaidra is figyelned kell? Ha igen, akkor ezen a programon a helyed! :-)

Nem adom fel! Kávézó (külsős)
A kávézót megváltozott munkaképesség és fogyatékkal élő emberek üzemeltetik, akikre egytől egyig jellemző a „nemadomfel
lelkület”: lehet bárki bármilyen élethelyzetben, mindenkiben megvan az a lelkierő, az a képesség, amely által a legtöbbet tudja
kihozni magából. A Művészeti Napon egy árnyjátékot nézhetünk meg náluk.

Oláh Attila - mesekör, Tévelygőkért Alapítvány (börtönbeli tapasztalatok)
Oláh Attila egy kis nógrádi faluból indult, nagyon nehéz körülmények között. Másodszor került börtönbe, amikor bevonták a
Mesekör foglalkozásokra. “Bemegyek a kápolnába, ott van ötven-hatvan elítélt, kigyúrt állatok, nagy droid pacekok, szétgyúrt,
szétvarrt gyilkosok, rablók, köztük én is. És a Büky Dorottya közli, hogy mi lesz most itt – mondja, hogy mesekör. Pont azt csináltuk,
ami várható: kiröhögtük. ….. És akaratom ellenére ott maradtam. Ahogy teltek a hetek, a hónapok, azt vettem észre a mesekörben,
hogy kinyílt a szemem, kinyílt a szívem, és elkezdtem látni….... Rájöttem, hogy az az élet nekem tovább nem kell. És ha nem fogok
változtatni az életemen, akkor meg fogok dögleni a börtönben.”

Református Menekültmisszió (külsős: 9:45-12:00)
Bejárhatod a szervezet székhelyét, hallhatsz a bevándorlás jogi kereteiről, felteheted a migrációval, menekültekkel és a
bevándorlókkal kapcsolatos kérdéseidet, és beszélgethetsz menekültekkel is.

SINOSZ – a hallássérüléssel élő emberek mindennapjai
A foglalkozás során bepillantást nyerhetünk a siket és nagyothalló emberek mindennapjaiba, életébe, bemutatják a különböző
lehetőségeket, érintett személyek beszámolóin keresztül.

Sorsfordító rövidfilm + interaktív beszélgetés (Gömbös Hideg Viktória)
Ami egy mozgássérült számára a kerekesszék, vagy egy vak ember számára a bot, az egy autista embernek az elfogadás. A vele
kapcsolatba kerülő emberek tudása, nyitottsága, empátiája. Attól, hogy egy autista nem a megszokott módon viselkedik, még
ugyanolyan vágyai, álmai vannak, mint bárki másnak. Egy autizmussal élő ember számára akkor akadálymentes a környezet, ha a
társadalom „akadálymentes”!

Szociopoli - játék
Érdekel, hogyan viselkednél, ha nem lenne pénzed? Szerinted, te a jég hátán is megélsz? A nullából is nagy pénz csinálsz? Úgy
gondolod, aki szegény, megérdemli?
Érdekel, mennyire hat, hova is születtünk?
Próbáld ki, mire is elég a segélyből, családi pótlékból, GYES-ből, alkalmi munkából szerezhető jövedelem.
Óriási társas csapatokban. A cél egy: élj meg! Élj túl!

Testfestés
A programról információkat a következő weboldalon találsz: https://www.facebook.com/varazsmosoly/

