ŁÓDŹ KREUJE FOLK !

TANECZNO-MUZYCZNE FOLKOWE INSPIRACJE

Manufaktura wianków - działania plastyczne i taneczne w zaanimowanej przestrzeni łódzkiej
Manufaktury zakończone spektaklem tanecznym o tradycji Nocy Świętojańskiej i prezentacji teatru
ognia.
Koncerty na SCENIE ETNO-FOLK festiwalu -zespołów tanecznych z różnych krajów świata, młodych
twórców inspirujących się folkiem i folklorem różnych narodów: soliści, zespoły kameralne, orkiestry
dęte i gitarowe. Scena usytuowana będzie przez 2 dni festiwalu w łódzkiej Manufakturze. Na koncert
finałowy sceny etno -folk planowane jest zaproszenie folkowej gwiazdy estrady.
Folk - flash mob - zabawy taneczne zaczerpnięte z różnych kultur i tradycji folklorystycznych
na świecie. Odbywać się będą na ulicy Piotrkowskiej i w jej okolicach oraz w Manufakturze,
z udziałem przechodniów, prowadzone przez specjalistów – instruktorów tanecznych zespołów
polskich i zagranicznych oraz ich uczestników.
Szkoła tańca i tradycji - dwa wieczory taneczne dla uczestników i wolontariuszy festiwalowych.
Wspólna zabawa i nauka tańca wybranego z kultury Ameryki Południowej, Azji, Afryki i Europy
z udziałem tancerzy z profesjonalnych grup tanecznych. Spotkaniom towarzyszyć będą pokazy filmów
promujących dany region i jego tradycje taneczne.
Koncert galowy - koncert laureatów konkursu „Złota Łódka 2018” oparty o temat związany
z wybraną polską legendą ludową.
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ULICZNE FOLKOWE INSPIRACJE

Folkowe podwórka - wieczorne spotkania uczestników festiwalu z mieszkańcami łódzkich podwórek,
„ studni” w 3 wybranych miejscach obszaru rewitalizacyjnego miasta Łodzi. Na podwórka zapraszać
będzie kapela utworzona na potrzeby tego projektu przy Zespole Pieśni i Tańca POLTEX, który działa
w Pałacu Młodzieży w Łodzi. Repertuar występów i zabawy z mieszkańcami nawiązywać będzie
do utworów kapeli podwórkowych. Na zaaranżowanych specjalnie scenach, przygotowanych
wspólnie
z mieszkańcami podwórek odbędzie się wieczorny koncert z udziałem rodzimych i zagranicznych
zespołów festiwalowych.
Festiwalowy korowód ulicą Piotrkowską - radosny i pełen pozytywnej energii przemarsz ulica
Piotrkowską oraz prezentacje muzyczno-taneczne. Działanie to wzbogacone będzie animacją
adresowaną do mieszkańców Łodzi i województwa, co przyczyni się do przybliżenia odbiorcom
bogatych i barwnych form dziedzictwa kulturowego nie tylko Polski, ale i wielu różnych narodów –
tańca, śpiewu, gry na tradycyjnych instrumentach, tradycyjnych strojów i zwyczajów ludowych.
Korowód poprowadzi orkiestra dęta.
„Foto-folk-ramka” – wykonywanie okolicznościowych fotografii w przestrzeniach festiwalowych
dla przez uczestników i publiczność festiwalową. Specjalnie przygotowana okolicznościowa ramka
będzie obsługiwana przez wolontariuszy. Fotografie będą przesyłane odbiorcom na wskazany adres.
„Folk-instalacja” - tworzenie przez młodzież i publiczność festiwalową konstrukcji tematycznie
związanej z ideą festiwalu. Instalacja opierać się będzie na konstrukcji metalowej wypełnionej
tkaniną, sznurkiem i innymi materiałami, które wspólnie będą tworzyć identyfikację festiwalu oraz
przesłanie ideowe festiwalu, wykreowane podczas działań z odbiorcami.
MIĘDZYKULTUROWE FOLKOWE INSPIRACJE

Łączą nas tradycje i folk! - wykonanie przez uczestników festiwalu przestrzennej instalacji plastycznej
nawiązującej tematycznie do idei festiwalu. Instalacja będzie zaprojektowana przez uczestników zajęć
plastycznych Pałacu Młodzieży - współorganizatora festiwalu i zrealizowana wspólnie w wybranej
przestrzeni miejskiej.
FOLK_Krajobrazy - realizacja projektów - fotograficznych i malarskich wystaw okolicznościowych
w wybrane muzealnej przestrzeni. Na ekspozycjach będzie można zobaczyć prace młodych artystówfotografów i artystów-plastyków zainspirowanych kulturą, folklorem tradycjami narodów, w tym
mało znanych etnicznych grup.
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Cudze chwalicie, swoje poznajcie - warsztaty międzykulturowe dla dzieci i młodzieży w Strefie
Animacji zorganizowanej przy Scenie etno-folk, poprzedzające koncerty. Tematycznie nawiązywać
będą
do folkloru miejskiego, legend związanych z historią miasta oraz z tradycjami miasta czterech kultur.

MODOWE_FOLKOWE INSPIRACJE

„Folk na krańcach świata” - wystawa w Muzeum Fabryki prezentująca wzory
i kolekcje modowe oraz tkaniny, zaczerpnięte z różnych folklorystycznych regionów świata,
zaprojektowane przez młodych designerów skupionych wokół Studia Designu Pałacu Młodzieży
w Łodzi we współpracy z Studenckim Kołem Naukowym DESIGNER Politechniki Łódzkiej.
Teatr folkowej mody - pokaz mody projektantów inspirujących się folklorem
i wzorami etnicznymi. Spektakl teatrów mody z autorskimi prezentacjami. Do projektu zaproszeni
będą studenci Akademii Sztuk Pięknych oraz firmy modowe i zajmujące się produkcją gadżetów
modowych opartych na folklorze.
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