WŚRÓD SADÓW I OGRODÓW
Na koniec czerwca, jak co roku zagości w Łodzi tętniący kolorami i muzyką festiwal FOLKOWE
INSPIRACJE. Od soboty 29 czerwca będzie można wziąć udział w wielkim święcie folku i kultury grup
etnicznych z całego świata! Międzynarodowy Festiwal Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE
jest wydarzeniem wyjątkowym w kalendarzu wydarzeń kulturalnych Łodzi, którego pozytywna
energia jak magnes przyciąga z roku na rok nowych odbiorców.
Od dziewięciu lat organizatorami imprezy są Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi wraz z Fundacją
Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO.
Przez osiem dni (29.06-6.07) Łódź i region opanuje międzynarodowa fiesta, pełna muzyki, sztuki i zabawy.
Wśród licznych atrakcji zaplanowano m.in. warsztaty artystyczne i rękodzielnicze, międzynarodowe koncerty,
debatę młodzieżową, pokazy mody, wystawy, spektakle, instalacje artystyczne oraz gry, zabawy i jarmark
rzemiosł. W sumie na program IX Folkowych Inspiracji złoży się 25 wydarzeń artystyczno-edukacyjnych.
W tegorocznej edycji swoje kultury przybliżać nam będą artyści z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Azerbejdżanu,
Uzbekistanu, Słowenii, Palestyny, Gruzji, Turcji, Czech, Holandii, Włoch, Mołdawii oraz Polski.
Energia wirująca podczas festiwalu Folkowe Inspiracje poniesie się także po regionie łódzkim i zawita
do Skierniewic pod hasłem „Wśród sadów i ogrodów”. W niedzielę (30 czerwca) Stary Rynek i jego okolice
wypełnią się akcjami i propozycjami festiwalu Folkowe Inspiracje.
Już o w południe FOLKOWY TANECZNY MIX, po którym mieszkańcy wraz z uczestnikami festiwalu przejdą
w międzykulturowym, kolorowym, muzycznym korowodzie do Parku Miejskiego. Wśród parkowej zieleni,
będzie można odprężyć się uczestnicząc w międzynarodowym koncercie FOLK-RYTMY, w którym swoje
atrakcyjne programy zaprezentują uczestnicy festiwalu z różnych stron świata. Wystąpią również miejscowe
grupy artystyczne, kultywujące regionalne tradycje i folklor oraz inspirujące się nim. Na scenie pojawią się
tancerze i wokaliści, którzy zachwycą publiczność swoimi barwnymi strojami, bogatą muzyką i różnorodnym
repertuarem. Nie można zatem tego przegapić!
Nie zabraknie także stref animacji promujących dziedzictwo kulturowe regionu województwa łódzkiego,
czy warsztatów plastycznych i kwiatowych dla dzieci i rodziców – KWIATY POLSKICH ŁĄK. W myśl idei,
że najlepsza nauka to ta poprzez zabawę, podczas tradycyjnych gier i zabaw, warsztatów dla dzieci
i konkursów pokażemy Wam jak bawić się na folkowo. Mówiąc o regionalnym dorobku i spuściźnie nie może
zabraknąć pokazania wyrobów rękodzielniczych i kulinarnych, a to pod hasłem SKIERNIEWICKIE SMAKI.
Zatem coś dla ducha, coś dla ciała.
Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny.
Zapraszamy! Folkuj po łódzku!

