Od soboty 23 czerwca będzie można wziąć udział w wielkim święcie folku
i kultury grup etnicznych z całego świata! Od ośmiu lat Pałac Młodzieży
im. Juliana Tuwima w Łodzi wraz z Fundacją Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO, przy udziale
wielu partnerów, organizują Międzynarodowy Festiwal Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE.
Przez osiem dni Łódź i region opanuje kolorowa, międzynarodowa fiesta, pełna muzyki, sztuki i zabawy.

Wśród licznych atrakcji zaplanowano m.in. warsztaty, koncerty, spotkania z ludźmi ze świata kultury,
pokazy mody, wystawy, projekcje filmowe, działania rękodzielnicze, instalacje artystyczne oraz gry,
zabawy i tańce z publicznością. W sumie na VIII Folkowe Inspiracje złoży się 35 wydarzeń
festiwalowych.
Program tegorocznego Festiwalu, realizowany będzie w dwóch blokach tematycznych: „Łódzkie
promuje folk” i „Łódź kreuje folk”. Pierwsza część (23-26.06.2018) odbędzie się w Ośrodku „Nadwarciański
Gród” w Załęczu Wielkim na Ziemi Wieluńskiej, a druga (27-30.06.2018) już w samej Łodzi. Jednakże
23 czerwca, na który przypada jednocześnie Noc Świętojańska i rozpoczęcie Festiwalu, zarówno w Łodzi,

jak i w Nadwarciańskim Grodzie odbędą się wydarzenia związane z tradycjami i obrzędami tego święta.
Łódzka publiczność zostanie m.in. zaproszona do działań w ramach Manufaktury wianków,
a wieczorem obejrzy spektakl teatru ognia na Rynku Manufaktury.
Program FOLKOWE INSPIRACJE na „Nadwarciańskim bursztynowym szlaku” to inscenizacje, koncerty,
jarmark dawnych rzemiosł, plener filmowy i fotograficzny, edukacyjna gra terenowa, warsztaty choreograficzne,
wokalne, dziennikarskie i fotograficzne. Uczestnicy przez 4 dni będą̨ poznawać́ dziedzictwo kulturowe

i krajobrazowe regionu, goszcząc w Załęczu Wielkim. Do odwiedzenia Festiwalu i aktywnego
w nim udziału zostaną̨ zaproszeni również̇ mieszkańcy okolicznych wsi Ziemi Wieluńskiej
i Wielunia.
W Łodzi młodzi artyści i mieszkańcy miasta wspólnie wezmą udział w koncertach, konkursach
festiwalowych

ZŁOTA ŁÓDKA 2018, pokazach mody, warsztatach i wernisażach. Ważnym elementem

programu tegorocznej edycji będą działania animacyjno-artystyczne pod nazwą „Folkowe podwórka”,
które zostaną zorganizowane wspólnie z mieszkańcami miasta Łodzi.

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w Festiwalu. Warto być z Nami w tym czasie.
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Ideą Festiwalu jest zainspirowanie młodych ludzi do poszukiwań twórczych oraz
rozwijania talentu w różnych dziedzinach artystycznych, w oparciu o tradycje kulturowe
narodów i grup etnicznych. FOLKOWE INSPIRACJE są nowatorskim wydarzeniem
edukacyjno-kulturalnym z uwagi na stosowane formy, rozmaite miejsca wydarzeń oraz międzynarodowe projekty
realizowane podczas Festiwalu. Cechą wyróżniającą to przedsięwzięcie jest niezwykła energia płynąca
od młodych ludzi, pochodzących z całego świata, którzy nie tylko w Festiwalu uczestniczą, ale również twórczo
i aktywnie go kreują. Ważnym elementem programowym jest promowanie Łodzi wielokulturowej, kulturowo
zróżnicowanego regionu łódzkiego wraz z jego bogactwem tradycji folklorystycznych, a także różnorodnych kultur
na świecie.
W FOLKOWYCH INSPIRACJACH wzięło dotychczas udział 1800 młodych artystów z 25 krajów świata:

Algierii, Armenii, Białorusi, Chin, Czech, Estonii, Francji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii, Kirgistanu,
Litwy, Łotwy, Mołdawii, Palestyny, Rosji, Słowacji, Słowenii, Tunezji, Turcji, Ukrainy, Węgier, Włoch
i Polski.
VIII Międzynarodowy Festiwal Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE Honorowym patronatem
objęli: Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego i Prezydent Miasta Łodzi. Patronat medialny
sprawują TVP 3 Łódź oraz Radio Łódź.
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Szczegółowy program jest dostępny na festiwalowej stronie w zakładce PROGRAM -> DZIEŃ PO DNIU
Zachęcamy również do śledzenia aktualności dotyczących m.in. poszczególnych wydarzeń
festiwalowych pojawiających się na naszej stronie na FACEBOOKU << TUTAJ >>.
www.folkoweinspiracje.pl
www.facebook.com/folkoweinspiracje/
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