Zveme vás
na cyklus přednášek,
divadlo a exkurzi
s Nadací Proměny

Ovlivňuje prostředí naše chování?
Poskytuje dnešní bezpečný svět
dětem to, co potřebují?
Jak vytvořit hřiště podněcující kreativitu?
Proč zapojovat děti a dospělé
do tvorby prostředí, ve kterém žijí?

program
29. 5. 9:00 – 17:00

Exkurze po školních zahradách
Praha, Český Brod, Sluštice

3. 6. 17:30

kontakt
Pořádá Nadace Proměny
Bližší informace: www.nadace-promeny.cz
K účasti se registrujte:
vzdelavani@nadace-promeny.cz

Malé velké proměny měst
Jitka Přerovská a Jolana Říhová / Nadace Proměny
Ústřední městská knihovna, Praha

Přednášky se konají v Ústřední městské
knihovně a v Národní technické knihovně
v Praze.

10. 6. 16:30

Kapacita sálů je omezena.
Vstup na přednášky a divadlo, které se konají
3., 10. a 12. 6. je zdarma, přednáška 16. 6.
je zpoplatněna: 100 Kč.

Zahrada Nudy a Fantazie / divadlo KAKÁ
Ústřední městská knihovna, Praha

10.6. 17:30

Tvoříme společně dětská hřiště
Markéta Kolářová / Stadt und Natur
Ústřední městská knihovna, Praha

12. 6. 17:30

Dětská hřiště jinak, než je známe
Lukáš Gavlovský
Ústřední městská knihovna, Praha

16. 6. 18:00

Prostředí pro dětskou hru a pobyt venku
Catharine Ward Thompson / OPENspace research centre,
University of Edinburgh
Národní technická knihovna, Praha

Účast na exkurzi včetně dopravy stojí 450 Kč.
Přihlášku najdete na webu nadace.

29. 5. 9:00 – 17:00

12. 6. 17:30

Vyjeďte s námi na exkurzi
po školních zahradách

Dětská hřiště jinak, než je známe
Lukáš Gavlovský

Přijeďte si na vlastní oči prohlédnout a prozkoumat školní
zahrady a hřiště, které vznikly dětem na míru. Navštívíme
školy v Praze, Českém Brodě a Slušticích. Provázet nás
budou zástupci škol, architekti a umělci, kteří zahrady
navrhovali. Doprava zajištěna. Odjezd z Prahy.

3. 6.

17:30

Malé velké proměny měst
Jitka Přerovská a Jolana Říhová
/ Nadace Proměny

Ústřední městská knihovna v Praze (malý sál),
Mariánské náměstí 1/98, Praha 1
Nadace Proměny pomáhá s rozvojem městské zeleně, podporuje
proměny měst se zapojením místních obyvatel
a rozvíjí povědomí společnosti o architektuře, krajinné tvorbě
a vlivu prostředí na člověka. Cílem programu Zahrada hrou je
podporovat proměny školních zahrad v inspirativní prostředí pro
děti, které rozvíjí jejich schopnosti, dovednosti, tvořivost a fantazii.

Ústřední městská knihovna v Praze (malý sál),
Mariánské náměstí 1/98, Praha 1

Lukáš Gavlovský absolvoval obor malba v atelieru Pavla
Nešlehy na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.
Přes malbu a fotografii se postupně dostal k realizacím
prostorových děl ve volné i urbanizované krajině. S jeho
tvorbou se setkáte například v areálu Botanické zahrady
v Praze Troji, ve farské zahradě v Nadějkově, na zahradě
dětského domova v Senožatech nebo na zahradě MŠ
Kollárova v Českém Brodě realizované s podporou Nadace
Proměny.
„Pozoruji děti, když se zcela oddají své hře.
Pak už jen stačí udělat totéž.“
Sochař Lukáš Gavlovský se podělí o příběhy a zkušenosti
spojené s tvorbou netradičních realizací inspirovaných
světem dětských her.

Jitka Přerovská a Jolana Říhová z Nadace Proměny představí
na konkrétních příkladech, jakým způsobem realizovat
dětské hřiště či zahradu ve spolupráci s architekty, umělci
a se zapojením dětí, učitelů a rodičů. Přinesou inspiraci,
ukázky a zkušenosti z praxe.

10. 6. 16:30

16. 6. 18:00

Zahrada Nudy a Fantazie / divadlo KAKÁ

Prostředí pro dětskou hru a pobyt venku
Catharine Ward Thompson / OPENspace
research centre, University of Edinburgh

Ústřední městská knihovna v Praze (dětské oddělení),
Mariánské náměstí 1/98, Praha 1

Může být zahrada pro děti hrou? Jak probudit Fantazii? Loutkové
divadlo pro děti od 3 do 9 let vypráví o dvou dětech, o tajemstvích
přírody a o tom, co všechno se může skrývat na jedné zahradě.

10. 6. 17:30
Tvoříme společně dětská hřiště
Markéta Kolářová / Stadt und Natur
Ústřední městská knihovna v Praze (malý sál),
Mariánské náměstí 1/98, Praha 1

Markéta Kolářová je krajinářská architektka působící
v Německu. Vystudovala zemědělství - zahradnictví a učitelství
odborných předmětů na České zemědělské univerzitě v Praze
a krajinářskou architekturu na Univerzitě Duisburg-Essen
v Německu. Je spoluzakladatelkou projekční kanceláře, která
se zaměřuje na tvorbu venkovních prostor pro děti a je členem
sítě Stadt und Natur.
Ve své přednášce se Markéta Kolářová zaměří na zapojení
dětí a dospělých do tvorby hřišť a školních zahrad.
Na vlastních projektech představí proces tvorby
i dokončené realizace, blíže vysvětlí sociální aspekty
participace a dopady pro vývoj dětí.

Národní technická knihovna v Praze (Ballingův sál),
Technická 6, Praha 6

Catharine Ward Thompson je profesorkou krajinářské
architektury na Univerzitě v Edinburghu, kde vede
renomované výzkumné centrum OPENspace. V rámci
výzkumu sleduje dostupnost venkovního prostředí, a to
u dětí, dospívajících i starších lidí. Zabývá se vztahy mezi
prostředím a chováním, vlivy prostředí na zdraví a psychiku
člověka. V současné době se soustředí na vztah mezi
kvalitou, kvantitou, dostupností zelených prostranství
a lidským zdravím či spokojeností člověka.
Svou přednášku Catharine Thompson zaměří na výsledky
výzkumu ukazující souvislosti mezi volnou hrou dětí
v přírodním prostředí a jejich postoji a chováním v dospělosti.
Popíše zjištění vztahující se k dětské hře, navrhování
dětských hřišť, přístupech k bezpečnosti a riziku.

exkurze

přednáška

divadlo

