INFORMATOR
FESTIWALOWY
zobacz aktualizację wiadomości - ANEKS
Łódź, dnia 22 września 2008
Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów
i Prezydenci Miast
Województwa Łódzkiego
W imieniu wszystkich organizatorów Festiwalu Sztuk Wszelakich Osób
Niepełnosprawnych składamy Państwu najserdeczniejsze podziękowania za
pomoc jaką otrzymujemy przy jego realizacji.
Już po raz kolejny zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji o tej imprezie
wszystkim niepełnosprawnym . Przez ostatnie lata , dzięki Państwa zachęcie
niepełnosprawni z całego województwa zaprezentowali szerokiej rzeszy
mieszkańców Łodzi i regionu, swoje umiejętności plastyczne, literackie oraz
teatralne i estradowe.
To dzięki Państwa pomocy udowadniamy już po raz kolejny , że wspólne
przeżywanie odczuć estetycznych , wspólna radosna i twórcza zabawa, to
najlepsza płaszczyzna społecznej integracji , tak potrzebnej nam wszystkim.
W tym roku , po ubiegłorocznej wielkiej dziesiątej edycji ograniczamy nieco formy
prezentacji festiwalowych i ważne jest aby nasi artyści zapoznali się z tymi
zmianami nim podejmą decyzję o formie prezentacji swoich dokonań

Prosimy więc bardzo o przekazanie naszych materiałów do :
- domów pomocy społecznej
- domów dziennego pobytu
- środowiskowych domów samopomocy
- warsztatów terapii zajęciowej
- przedszkoli, szkól i placówek wychowawczych
- fundacji i stowarzyszeń zajmujących się opieką
nad osobami niepełnosprawnymi.
Niech znów dwa tygodnie listopada staną się twórczym świętem
niepełnosprawnych z całego województwa.

Z wyrazami szacunku
Przewodniczący
Rady Programowej
Festiwalu Sztuk Wszelakich
Osób Niepełnosprawnych
Stanisław Andrzej Średziński

W załączeniu ( poniżej ) :
- regulamin festiwalu i imprez towarzyszących
- inne niezbędne informacje

Hymn
Festiwalu Sztuk Wszelakich
( na motywach fragmentu poematu Wiktora Woroszylskiego " Czas Miłośći ")
Muzyka: Stanisław Tadeusz Średziński
DOM
Dom - to nie tapety, nie meble,
Nie kąt z żyrandolem obrazem
Dom jest tam gdzie pod gołym niebem
Ludzie, ludzie są razem
Dom...
Tam gdzie jasno wieczorem ciemnym
Tam gdzie ciepło, choćby wicher dął
Wystarczy, że mocno chcemy
A zbudowaliśmy dom
Dom...
To co różni opada jak liście
Zostaje najdroższe, najbliższe

Huragany murów nie ugną
Nie przekroczy progu nieufność.
Dom ...
I gdziekolwiek będziemy, wszędzie...
- Z tobą , ze mną. Z tobą, ze mną Zawsze tam dom nasz będzie .
- Z tobą, ze mną. Z tobą ze mną Dom...

Organizatorzy
XJ Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wszelakich
Osób Niepełnosprawnych:
* 5 Dom Pomocy Społecznej PODGÓRNA w Łodzi
* Regionalne Centrum Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi
* Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych NASZA RADA
* Centrum Kultury Młodych z filią : Klub DĄBROWA
* Miejska Biblioteka Publiczna Łódź - Górna
* Miejska Biblioteka Publiczna Łódź - Bałuty
* Miejska Biblioteka Publiczna Łódź - Widzew
* Rada Osiedla CHOJNY - DĄBROWA
* Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych nr 12 w Łodzi
* Środowiskowy Dom Samopomocy "Piotrkowska" w Aleksandrowie Łódzkim
* Polskie Stowarzyszenie Pomocowe POMOST
* Bałucki Ośrodek Kultury - Dom Kultury LUTNIA
* Klub Seniora Ośrodka Kultury GÓRNA
* Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Chorych z Zespołem Downa
* Zespól szkół Specjalnych nr 7 - "Siarczana" w Łodzi
* Zespól Szkół Muzycznych im H. Wieniawskiego w Łodzi
* Spółdzielnia Inwalidów MILLENIUM w Łodzi
* i inni
FESTIWAL SZTUK WSZELAKICH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
HISTORIA
Festiwal Sztuk Wszelakich Osób Niepełnosprawnych zorganizowany został po raz
pierwszy w 1998 roku pod patronatem Rzecznika Osób Niepełnosprawnych. Trwał
wtedy 2 dni. Na tej samej sali, w Centrum Kultury Młodych zorganizowano
wystawę i prezentowano dorobek amatorskiego ruchu artystycznego.
W miarę rosnącego zainteresowania Festiwalem,
wystawy przenoszono do Biblioteki Łódź - Śródmieście, Teatru Muzycznego i

Teatru Wielkiego a także do Muzeum Historii Miasta łodzi a przegląd teatralnoestradowy przeniesiono do
Domu Kultury "Energetyk" a potem na stałe zagościł w Klubie Garnizonowym
(obecnie siedziba Stowarzyszenia Robotników Chrześcijan ) W tym roku przegląd
realizowany jest głownie w Klubie DABROWA - Filii Centrum Kultury Młodych oraz
w innych placówkach kulturalnych na terenie Łodzi, w Aleksandrowie Łódzkim i w
Sędziejowicach. W poprzednich edycjach festiwalu zaprezentowały się wszystkie
powiaty Województwa Łódzkiego.

REGULAMIN
FESTIWALU SZTUK WSZELAKICH
Festiwal Sztuk Wszelakich
jest corocznym świętem twórców
niepełnosprawnych
ich opiekunów i sympatyków
Głównym celem Festiwalu jest zapobieganie izolacji i marginalizacji osób
niepełnosprawnych - mieszkańców Łodzi , województwa łódzkiego i innych
zaprzyjaźnionych regionów Polski i Europy
Festiwal promuje twórczość artystyczną tych osób, wśród dzieci, młodzieży i
dorosłych.
Dla realizacji tego celu organizatorzy skupiają wokół idei Festiwalu twórców, ich
opiekunów, krytyków i miłośników sztuki, przedstawicieli władzy państwowej i
samorządowej, przedszkola, szkoły i wyższe uczelnie oraz instytucje pozarządowe.
Organizatorzy rokrocznie występują do władz miejskich i wojewódzkich oraz do
środków masowego przekazu o objęcie patronatem tej imprezy
Organizatorem Festiwalu jest Dom Pomocy Społecznej przy ul. Podgórnej 2/14 w
Łodzi, współorganizatorami : Stowarzyszenie NASZA RADA Stowarzyszenie
WSPÓLNE GNIAZDO
Współorganizatorami Festiwalu są również wszystkie instytucje i organizacje,
które zgłoszą chęć współpracy przy jego realizacji.
W celu właściwej realizacji Festiwalu organizatorzy powołują Radę Programową.
Do zadań Rady należy :
- ocena zgłoszonego programu
- kwalifikacja zgłoszeń do prezentacji
- opracowanie harmonogramu prezentacji
Rada programowa pełni funkcję Jury Festiwalu
Festiwal jest otwarty. Organizatorzy zapraszają do udziału w tym święcie ;
stacjonarne domy pomocy społecznej, dzienne domy pomocy społecznej,

środowiskowe domy samopomocy, przedszkola i szkoły specjalne i integracyjne,
placówki szkolno - wychowawcze, indywidualnych twórców oraz inne instytucje i
organizacje opiekujące się osobami niepełnosprawnymi lub działające na rzecz
społecznej integracji.
Programy i prace prezentowane na Festiwalu winny służyć daleko pojętej terapii,
rozwijać osobowość i szanować godność człowieka
Uczestnictwo w Festiwalu polega na udziale choćby w jednym z proponowanych
elementów :
Międzynarodowej Wystawie Prac Plastycznych i Rzemiosła Artystycznego
WSPÓLNA EUROPA I NIE TYLKO
- faktografia oraz prace oryginalne.
(miejsce realizacji: Faktografia - Akademicki Ośrodek InicjatywArtystycznych przy
ul. Zachodniej 54/56 Prace oryginalne_ łódzkie biblioteki na terenie Górnej i Bałut
)
Każdy podmiot może przygotować plansze (antyrama 75x100 na sztaludze )
obrazującą aktywność artystyczną podopiecznych oraz przekazać organizatorom 3
prace do wystawy oryginałów. Miejsce przekazania i odbioru prac będzie podane
na zebraniu organizacyjnym
Wielkiej Wystawie Rysunku Dziecięcego
( wystawę organizuje filia nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Górna przy ul.
Cieszkowskiego 11a tel. 0-42 648-28-89 i tam należy nadsyłać prace po
telefonicznym uzgodnieniu )
Przeglądzie
Form Teatralnych i Estradowych
( W tym roku pokazywane będą spektakle i programy kierowane do dzieci.
Miejsce realizacji - Klub DABROWA filia CKM Łódź, ul. Dąbrowskiego 93 )
Senioriadzie (mini przegląd twórczości seniorów w Ośrodku Kultury GÓRNA przy
ul. Siedleckiej 1 w Łodzi )
okolicznościowym zeszycie literackim Koła Pisarzy i Poetów Niepełnosprawnych
KAMENA ( zgłoszenia utworów do 15 października do Klubu DĄBROWA z
dopiskiem Koło KAMENA )
Wystawie Druków Ulotnych ( plakaty zaproszenia, tomiki, gazetki i inne )
( wystawa realizowana w Filii nr 14 Miejskiej Biblioteki publicznej Łódź - Górna
przy ul. Lenartowicza 16, tel. 0 - 42 649-05 -58)
ORAZ
w Plebiscycie Opiekun ROKU 2008
i TURNIEJU Recytatorskim i Poezji Śpiewanej
( regulaminy poniżej )

zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać na adres :
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Podgórna 2/14
93-278 Łódź
lub fax : 643-97-19 lub e-mail : 5dps.terapia@wp.pl
z dopiskiem FESTIWAL
ZGŁOSZENIE winno zawierać :
- pełną nazwę i adres , numer telefonu i faxu zgłaszającego,
- imię nazwisko i kontakt osoby oddelegowanej do współpracy,
- pełny opis prac, programów, itp. zgłoszonych na festiwal, z zaznaczeniem
warunków technicznych prezentacji oraz nazwisk autorów i opiekunów
artystycznych, a w przypadku prezentacji estradowych i teatralnych- z
zaznaczeniem autora, reżysera, scenografa itp. oraz czasu trwania prezentacji (
maksymalnie 15 minut )
POTWIERDZENIE UDZIAŁU w festiwalu nastąpi podczas specjalnego zebrania
organizacyjnego planowanego na dzień 17 października , w siedzibie
Organizatora. Jest to również ostatni dzień przyjmowania zgłoszeń
ZGŁOSZENIA DO WSPÓŁPRACY ORGANIZACYJNEJ przyjmowane są codziennie
pod telefonem : 643-53-49 wew. 128 lub 138
Tu też uzyskasz wszystkie potrzebne
INFORMACJE na tematy związane z FESTIWALEM
GRAND PRIX Każdy podmiot uczestniczący w Festiwalu ma prawo do
umotywowanego zgłoszenia jednej osoby do honorowego dyplomu :

GRAND PRIX FESTIWALU SZTUK WSZELAKICH ZA DZIAŁALNOŚC NA RZECZ
AKTYWNOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Porządek Festiwalu uwzględnia problemy organizacyjne uczestników i zakłada
rozpoczęcie każdego dnia przeglądu estradowego około godz. 9,30a zakończenie
około 13,30 pozostałe imprezy towarzyszące mogą wykraczać poza te ramy
czasowe.
UWAGA
Przypominamy o możliwości organizacji imprez Festiwalowych na własnym
terenie.- gminy , powiatu, miasta.
Gwarantujemy tytuł współorganizatora i miejsce na plakacie informacyjnym.
Nie czekaj na ostatnią chwilę !!!
Wcześniejsze zgłoszenie gwarantuje lepszą pozycję np.: w prezentacjach
teatralno - estradowych
Szanowni Państwo
Ponieważ Festiwal realizowany był od początku z bardzo małych (prawie żadnych
) funduszy, jego tradycją stało się przywożenie- na każdy dzień Przeglądu
Teatralno- Estradowego- upieczonego przez siebie ciasta, które przekazywane

jest organizatorom i rozczęstowywane w czasie przerw wśród wszystkich
uczestników.
Równocześnie, z uwagi na konieczność kilkakrotnego obsłużenia w ciągu dnia
kilkusetosobowej grupy uczestników (widzów i wykonawców ), organizatorzy
proszą grupy o przywożenie ze sobą odpowiedniej dla tej grupy ilości kubeczków
jednorazowych.
Jak wykazała praktyka, takie - może trochę kłopotliwe- obowiązki jeszcze bardziej
integrują nasze środowisko. Liczymy na zrozumienie i zastosowanie.
Organizatorzy
Centrum Informacji Festiwalowej
ul. Podgórna 2/14
93-278 Łódź
tel. 643-53-49, 643-53-59 wew. 138
fax. 643-97-19
e-mail: 5dps.terapia@wp.pl
Przewodniczący Rady Programowej Festiwalu
- Stanisław Andrzej Średziński - 643-53-49 wew. 128
Przedstawiciel ds. krajów angielsko- i francusko - języcznych - Teresa Grzelczak teresatex@wp.pl
Przedstawiciel ds. krajów niemieckojęzycznych - Iza Warzecha - ckm@toya.net.pl

Pod patronatem
Marszałka
Województwa Łódzkiego
OPIEKUN 2008
Konkurs dla pracowników domów pomocy społecznej województwa łódzkiego
Organizatorem plebiscytu jest
DPS przy ul. Podgórnej w Łodzi
przy współudziale
Regionalnego Centrum Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi
Cel konkursu
Świadczenie opieki na rzecz podopiecznych jest obowiązkiem każdego pracownika
domu pomocy społecznej. Celem konkursu jest określenie i wypracowanie
optymalnego modelu opiekuna, modelu który z upływem czasu będzie się
modyfikował i zmieniał przynosząc uznanie i zadowolenie mieszkańców domów
oraz satysfakcję i doświadczenie zawodowe pracujących w nich pracowników.
Zasady udziału w plebiscycie
OPIEKUN 2005
1. W plebiscycie może wziąć udział każdy pracownik placówki zajmującej się
całodobową bezpośrednią opieką nad osobami niepełnosprawnymi
2. Kandydatów ,wyłonionych przez mieszkańców i zwierzchników , zgłasza

placówka macierzysta , działająca na terenie województwa łódzkiego. Każda
placówka zgłasza jednego kandydata.
3. Zgłoszenie przygotowane na piśmie ( za zgodą kandydata) winno zawierać:
- imię i nazwisko kandydata
- wykonywany zawód
- staż pracy w placówce lub placówkach
- uzasadnienie zawierające opis cech i zasług kandydata predysponujących go do
tytułu OPIEKUN 2008
4. Zgłoszenia należy nadsyłać do Domu Pomocy
Społecznej ul. Podgórna 2/14, 93 - 278 Łódź
z dopiskiem PLEBISCYT - OPIEKUN 2005
w nieprzekraczalnym terminie do 17.10.2005 r.
5. Zgłoszenia rozpatrzy powołane w tym celu jury
składające się ze specjalistów reprezentujących :
- Regionalne Centrum Polityki Społecznej
przy Urzędzie Marszałkowskim.
- Pełnomocnika Prezydenta Miasta Łodzi
ds. Osób Niepełnosprawnych
- Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
6. Jury na podstawie zgłoszeń i dodatkowych informacji
jakie na jego wniosek dostarczy zgłaszająca placówka,
wybierze dziesięć nominacji do tytułu
OPIEKUN 2008 a z pośród nich honorowego Opiekuna ROKU 2008
7. Wyróżnieni otrzymają z rąk Marszałka Województwa
Łódzkiego okolicznościowy dyplom " OPIEKUN 2008"
oraz upominek rzeczowy
8. Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna
9.Wręczenie dyplomów OPIEKUN 2008 i nagród rzeczowych nastąpi w trakcie XI
Festiwalu Sztuk Wszelakich , w listopadzie 2008 na specjalnym Koncercie w
Akademickim Ośrodku Inicjatyw Twórczych przy ul. Zachodniej 54 w Łodzi , dnia
3 listopada o godzinie 10.00
10. Innych informacji o Turnieju udziela
- Stanisław A. Średziński tel. 643-53-49 (59) wew. 128
TurniejRecytatorski i Poezji Śpiewanej dla Młodzieży
i Dorosłych .
Organizatorem Turnieju jest
DPS przy ul. Podgórnej w Łodzi
przy współudziale
Regionalnego Centrum Polityki Społecznej
przy Urzędzie Marszałkowskim
oraz
Koła Pisarzy i Poetów Niepełnosprawnych KAMENA działającego pod opieką DPS
PODGÓRNA,

Filii nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Górna oraz Klubu DABROWA - filii
Centrum Kultury Młodych w Łodzi
1. Celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży i dorosłych działalnością
literacką osób niepełnosprawnych ze środowiska najbliższego otoczenia
pozostających pod opieką bibliotek, domów pomocy społecznej, środowiskowych
domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, świetlic środowiskowych a
także szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych
zwanych dalej ogólnie " placówkami opiekuńczymi"
2. Turniej obejmuje zasięgiem cały obszar województwa łódzkiego
3. W turnieju może brać udział każdy amator działający twórczo w zakresie :
recytacji , śpiewu , kompozycji muzycznej, gry na instrumentach muzycznych
4. Zasady realizacji konkursu:
a) zainteresowana "placówka oświatowa" czyli: szkoła, biblioteka, dom kultury,
stowarzyszenie itp. Przygotowuje, w oparciu o teksty poetyckie osoby
niepełnosprawnej ze środowiska najbliższego otoczenia, recytację jednego utworu
lub piosenkę wykorzystującą taki utwór.
b) w przypadku gdy w środowisku nie ma niepełnosprawnego twórcy, recytatorzy
lub kompozytorzy mogą wybrać jeden z utworów twórców z Koła Pisarzy i Poetów
Niepełnosprawnych KAMENA zamieszczony na stronie internetowej Forum dps
(www.dps.pl) - strona główna.
c) recytacja lub wykonana piosenka w przypadku gdy recytator lub twórca ,
kompozytor czy wykonawca nie jest w stanie dotrzeć na przegląd może być
nagrane na kasetę magnetofonową lub płytę
d) informację o autorze oraz oświadczenie autora i recytatora lub autora
kompozytora i zespołu odtwarzającego piosenkę, że utwory są autentyczną
własnością tych osób i że udzielają one pozwolenia na bezpłatne ich publikowanie
i odtwarzanie należy nadesłać do Domu Pomocy Społecznej PODGÓRNA w
terminie do 17 października 2008
Równocześnie wszyscy uczestnicy turnieju zamieszczają pisemną zgodę na
przetwarzanie ich danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia turnieju.
e) spośród nadesłanych zgłoszeń losowana będzie kolejność prezentacji podczas
przeglądu realizowanego w dniu 5 listopada o godz. 16,30 w Klubie DABROWA w
łodzi przy ul. Dąbrowskiego 93
5. Jury.
Realizatorzy powołają dla przeprowadzenia turnieju społeczne jury z fachowców
reprezentujących poszczególnych współorganizatorów.
6. Nagrody.
W konkursie zwycięża tylko jedna recytacja i tylko jedna piosenka.
Zwycięski recytator i zwycięski kompozytor oraz wykonawca piosenki otrzymują
upominki rzeczowe ufundowane przez Marszałka Województwa Łódzkiego i tytuły
Przyjaciół Koła Pisarzy i Poetów Niepełnosprawnych KAMENA
a poeci, których wiersze zostały nagrodzone otrzymują członkostwo Koła KAMENA
Organizatorzy dopuszczają inne nagrody fundowane przez sponsorów
przyznawane za zgodą jury

7. Wszystkie utwory poetyckie wyróżnione udziałem w Koncercie Finałowy
zostaną wydane przez Pracownię Komputerową DPS PODGÓRNA
w okolicznościowym TOMIKU LITERACKIM .
8. Dalszych informacji udziela Centrum Informacji Festiwalu Sztuk Wszelakich
Osób Niepełnosprawnych - Stanisław Andrzej Średziński - telefony : 643-53-49
(59) wew. 128: fax 643-97-19; e-mail: 5dps.terapia@wp.pl

Planowany przebieg Festiwalu
Terminy: przyjmowania prac plastycznych zostaną podane na spotkaniu
organizacyjnym
Spotkanie organizacyjne w DPS Podgórna - 17. października, g.13.oo
3 listopada,
godz. 10.00
Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych Łódź, ul. Zachodnia 54
Uroczyste otwarcie XI Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wszelakich KONCERT
INAUGURACYJNY
Podsumowanie Plebiscytu OPIEKUN ROKU 2008
Wręczenie GRAND PRIX FSW
Prezentacja Międzynarodowej Wystawy Prac Plastycznych i Rzemiosła
Artystycznego - WSPÓLNA EUROPA - i NIE TYLKO - faktografia aktywności
artystycznej osób niepełnosprawnych
Wyznaczone Biblioteki
Otwarcie Międzynarodowej Wystawy Prac Plastycznych i Rzemiosła Artystycznego
- WSPÓLNA EUROPA - i NIE TYLKO prace oryginalne
Godz.16.30
Klub DABROWA - filia Centrum kultury Młodych , Łódź ul. Dąbrowskiego 93
Koncert "Stanisław Andrzej Show - 35lat"
4 listopada
Godz. 9,30
Klub DABROWA - filia Centrum kultury Młodych , Łódź ul. Dąbrowskiego 93
Przegląd Twórczości Teatralno Estradowej kierowanej do dzieci
DZIEŃ I
Gospodarz: Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Chorych z Zespołem Downa
4 listopada
g. 13,30
Filia nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Górna ul. Cieszkowskiego 11a
Otwarcie

WIELKIEJ WYSTAWY RYSUNKU DZIECIĘCEGO
kustosz : D. Piasta
Godz. 17.00
Klub DABROWA - filia Centrum kultury Młodych , Łódź ul. Dąbrowskiego 93
Wieczór z POMOSTEM
5 listopada
Klub DABROWA - filia Centrum kultury Młodych , Łódź ul. Dąbrowskiego 93
Przegląd Twórczości Teatralno Estradowej kierowanej do dzieci
DZIEŃ II
Gospodarz : Zespół "Na piątkę"
(5DPS)
5 listopada
g.10.00
Aleksandrów Łódzki, ul. 1-go Maja 17/19
4 Jesienne Prezentacje Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych
"PRZEZ DZIURKĘ OD KLUCZA"
organizator: Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Piotrkowska 4/6,
współorganizator: Polskie Stowarzyszenie Pomocowe POMOST
5 listopada
Godz. 16,30
Klub DABROWA - filia Centrum kultury Młodych , Łódź ul. Dąbrowskiego 93
TURNIEJ RECYTATORSKI I POEZJI ŚPIEWANEJ
6 listopada
Godz. 9,30
Klub DABROWA - filia Centrum kultury Młodych , Łódź ul. Dąbrowskiego 93
Przegląd Twórczości Teatralno Estradowej kierowanej do dzieci
Dzień III
Gospodarz Zespól Szkól Specjalnych nr 7 przy ul. Siarczanej w Łodzi
6 listopada
Godz. 16,30
Klub DABROWA - filia Centrum kultury Młodych , Łódź ul. Dąbrowskiego 93
WIECZÓR KAMENY
z udziałem gitarzystów z Zespolu Szkól Muzycznych im H. Wieniawskiego w Łodzi
7 listopada
g.10.00
Zespól Szkól Ponadgimnazjalnych nr 12 im. Matki Teresy z Kalkuty , Łódź ul.
Naruszewicza 35

KONCERT INTEGRACYJNY
7 listopada
g.10,30
Ośrodek Kultury GÓRNA Łódź ul. Siedlecka 1
SENIORIADA
Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów
7 listopada
g.17,00
Ośrodek Kultury LUTNIA - filia Bałuckiego Ośrodlka Kultury RONDO, Łódź, ul.
Łanowa 14
POTYCZKI KABARETOWE
(...)
13 listopada
Godz. 10.00 (?)
Centrum Kultury Młodych ul. Lokatorska 13
WIELKI KONCERT POŻEGNALNY
( reż. Iza Warzecha)
Zgłaszanie imprez towarzyszących organizowanych w Łodzi lub województwie
łódzkim
Wszystkie imprezy zgłaszamy do dnia 17 października aby mogły się ukazać na
afiszu festiwalu

Pełny i ostateczny wykaz imprez ukaże się na afiszu festiwalowym
Zgłoszenie winno zawierać:
- nazwę organizatora/ organizatorów i osobę odpowiedzialną za realizację
- miejsce realizacji ( adres , dojazd, bariery architektoniczne )
- czas trwania wystawy/imprezy
- warunki uczestnictwa
- inne niezbędne informacje

ZAPRASZAMY

ANEKS
Planowany przebieg XI Festiwalu Sztuk Wszelakicj Osób Niepełnosprawnych
Aneks do informatora na dzień 1 października 2008
Po wczorajszej edycji informatora otrzymaliśmy kolejne zgłoszenia imprez
festiwalowych od -3 do 14 listopada. Stąd kolejna wersja przebiegu imprezy .
Zapraszamy do jak najszybszego zgłaszania swoich propozycji i przypominamy że
dni 8 i 9 to sobota i niedziela; dzień 10 to poniedziałek - w wielu firmach wolny od
pracy a 11 to dzień 90 rocznicy wyzwolenia Polski.
W pozostałe dni, bez obawy o frekwencję można planować działania
towarzyszące w całym województwie . ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Terminy przyjmowania prac plastycznych zostaną podane na spotkaniu
organizacyjnym : Spotkanie organizacyjne w DPS Podgórna - 17. października,
g.13.oo Świetlica
3 listopada, godz. 10.00
Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych Łódź, ul. Zachodnia 54
* Uroczyste otwarcie XI Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wszelakich KONCERT
INAUGURACYJNY
* Podsumowanie Plebiscytu OPIEKUN ROKU 2008
* Wręczenie GRAND PRIX FSW
* Prezentacja Międzynarodowej Wystawy Prac Plastycznych i Rzemiosła
Artystycznego - WSPÓLNA EUROPA - i NIE TYLKO - faktografia aktywności
artystycznej osób niepełnosprawnych
Wstęp za zaproszeniami
3 listopada, godz. 10.00
Wyznaczone Biblioteki : Miejska Bbiblioteka Publiczna Łódź - Górna - filie nr: 10 (
ul. Kadłubka 40) ,11 (ul. Piękna 39 ) 14( ul. Lenartowicza 16); Miejska Biblioteka
Publiczna Łódź - Bałuty - filia nr 21( ul. Żubardzka 3 ); Miejska Biblioteka
Publiczna Łódź - Widzew - Dział Gromadzenia, Opracowania, Udostępniania i
Informacji (ul. Ketlinga 24)

* Otwarcie Międzynarodowej Wystawy Prac Plastycznych i Rzemiosła
Artystycznego - WSPÓLNA EUROPA - i NIE TYLKO prace oryginalne (
rozmieszczona w pięciu bibliotekach )
Wstęp wolny w godzinach pracy bibliotek
3 listopada, godz.16.30
Klub DABROWA - filia Centrum kultury Młodych , Łódź ul. Dąbrowskiego 93
* Koncert "Stanisław Andrzej Show - 35lat"
Wstęp za zaptroszeniami
4 listopada, godz. 9,30
Klub DABROWA - filia Centrum kultury Młodych , Łódź ul. Dąbrowskiego 93
* PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI TEATRALNO ESTRADOWEJ kierowanej do dzieci .
DZIEŃ I - Gospodarz: Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Chorych z Zespołem
Downa
Wstęp wolny
4 listopada, godz. 13,30
Filia nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Górna ul. Cieszkowskiego 11a
* Otwarcie WIELKIEJ WYSTAWY RYSUNKU DZIECIĘCEGO
Wstęp wolny
4 listopada, godz. 17.00
Klub DABROWA - filia Centrum kultury Młodych , Łódź ul. Dąbrowskiego 93
* Wieczór z POMOSTEM 0- impreza intregracyjna
Wstęp wolny (?)
5 listopada, godz. 9,30
Klub DĄBROWA - filia Centrum kultury Młodych , Łódź ul. Dąbrowskiego 93
* Przegląd Twórczości Teatralno Estradowej kierowanej do dzieci
DZIEŃ II- Gospodarz : Zespół "Na piątkę" (5DPS)
Wstęp wolny
5 listopada, godz. 10.00
Aleksandrów Łódzki, ul. 1-go Maja 17/19
* 4 Jesienne Prezentacje Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych
"PRZEZ DZIURKĘ OD KLUCZA"
organizator: Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Piotrkowska 4/6,
współorganizator: Polskie Stowarzyszenie Pomocowe POMOST
Wstęp wolny
5 listopada, godz.10,30
Środowiskowy Dom Samopomocy, 98- 160 Sędziejowice, ul. Wileńska 7
* TANIEC ZAGUBIONYCH MOTYLI - impreza integracyjna
Wstęp wolny
5 listopada, godz. 16,30

Klub DABROWA - filia Centrum kultury Młodych , Łódź ul. Dąbrowskiego 93
* TURNIEJ RECYTATORSKI I POEZJI ŚPIEWANEJ
Wstęp wolny
6 listopada, godz. 9,30
Klub DABROWA - filia Centrum kultury Młodych , Łódź ul. Dąbrowskiego 93
* Przegląd Twórczości Teatralno Estradowej kierowanej do dzieci
Dzień III- Gospodarz: Zespól Szkól Specjalnych nr 7 przy ul. Siarczanej w Łodzi
Wstęp wolny
6 listopada, godz. 16,30
Klub DABROWA - filia Centrum kultury Młodych , Łódź ul. Dąbrowskiego 93
* WIECZÓR KAMENY z udziałem gitarzystów z Zespołu Szkół Muzycznych
im. H. Wieniawskiego w Łodzi
Wstęp wolny
7 listopada, godz. 10.00
Zespól Szkól Ponadgimnazjalnych nr 12 im. Matki Teresy z Kalkuty ,
Łódź ul. Naruszewicza 35
* KONCERT INTEGRACYJNY
Wstęp wolny
7 listopada, godz. 10.00
Miejska Piblioteka Publiczna Łódź - Górna, Łódź ul. Piękna 39
* KAMENA DZIECIOM - spotkanie z twórcami KAMENY
Wstęp po uzgodnieniu z Biblioteką

7 listopada, godz.10,30
Ośrodek Kultury GÓRNA Łódź ul. Siedlecka 1
* SENIORIADA I - Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów, cz I
Wstęp po uzgodnieniu z Klubem Seniora
7 listopada, godz. 17,00
Ośrodek Kultury LUTNIA - filia Bałuckiego Ośrodlka Kultury RONDO,
Łódź, ul. Łanowa 14
* POTYCZKI KABARETOWE
12 Listopada, godz. 16,30
Miejska Piblioteka Publiczna Łódź - Górna, Łódź ul. Piękna 39
* JAK W RODZINIE - mini koncert Kabaretu POROZMAWIAJMY O...
Wstęp wolny
13 listopada, godz. 10.00 (?)
Centrum Kultury Młodych ul. Lokatorska 13
WIELKI KONCERT POŻEGNALNY

14 listopada, godz. 17.00 ( 16,30?)
Ośrodek Kultury GÓRNA Łódź ul. Siedlecka 1
* SENIORIADA II - Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów, cz. II
Wstęp po uzgodnieniu z Klubem Seniora
Zgłaszanie imprez towarzyszących organizowanych w Łodzi lub województwie
łódzkim : Stanisław Andrzej Średziński : 042-643-53-49, 042- 643-53-59, fax: 0
42 643-97- 19
e-mail 5dps.terapia@wp.pl
Wszystkie imprezy zgłaszamy do dnia 17 października aby mogły się ukazać na
afiszu festiwalu.
CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA

Pełny i ostateczny wykaz imprez ukaże się na afiszu festiwalowym
Zgłoszenie winno zawierać:
- nazwę organizatora/ organizatorów i osobę odpowiedzialną za realizację
- miejsce realizacji ( adres , dojazd, bariery architektoniczne )
- czas trwania wystawy/imprezy
- warunki uczestnictwa
- inne niezbędne informacje

