Folkowe Inspiracje w Teatrze DOM
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, przy udziale wielu partnerów.
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 tegorocznego festiwalu Folkowe Inspiracje wypełni Teatr DOM przez całe dwa dni (1-2 lipca).
Tyle bowiem potrwa najważniejszy punkt festiwalu, czyli prestiżowy konkurs o ZŁOTĄ ŁÓDKĘ. Będzie
to świetna okazja, żeby przyjrzeć się wszystkim uczestnikom tej edycji i poznać bogactwo i różnorodność
kultur oraz spojrzeń na tematykę folku. Prezentacje konkursowe uczestników festiwalu z zagranicy i różnych
regionów Polski, nawiążą zarówno do folkloru narodów, jak i twórczości inspirowanej folklorem,
przedstawiając współczesne ich interpretacje. Pierwszego dnia publiczność wraz z jury obejrzy i wysłucha
propozycji konkursowych w kategoriach Wokal oraz Muzyka. Dzień drugi będzie gratką dla miłośników
widowiskowych pokazów tanecznych oraz inscenizacji teatralnych. Tym razem jury będzie oceniać artystów
w kategoriach Choreografia oraz Teatr. Po zmaganiach konkursowych każdego dnia przewidziane
jest jeszcze jedno wydarzenie. W poniedziałek Akademicki Zespół Muzyki Narodów Słowiańskich
BAŁAŁAJKI zaprosi na koncert Muzyka narodów świata, natomiast we wtorkowy wieczór zobaczyć będzie
można spektakl Ze starego pamiętnika, w wykonaniu Międzypokoleniowego Chóru Czterech Kultur DIALOG.
Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny.
Zapraszamy! Folkuj po łódzku!

