
04–27.07.2014
 Парк «Позняки»

Участь у всіх заходах —  
безкоштовна

Афіша подій першого тижня
4 липня, п’ятниця 
14.00 — ляльковий театр
Проект Аліни Копиці
Читаємо вголос разом із дітьми,  
обираємо казку та створюємо  
ляльковий театр, де кожна дитина  
зможе стати актором чи акторкою.

19.00 — відкриття  
«Канікул на районі» 

19.30 — екскурсія Позняками
Проект Оксани Шинкаренко 
та Віктора Рубана 
У Києві завжди можна віднайти щось невідоме. 
Цю екскурсію Позняками можна порівняти зі 
щоденниками одного району. Забетонованого, 
заасфальтованого, але все таки живого... Збір 
біля «Груші», запис за телефоном 093 128 4 128

19.30 — еко-скульптура
Проект Маші Куликівської
Разом із художницею подумаємо над тим, яка 
скульптура може прикрашати ваш район. Уже 
наступного дня ми зможемо втілити обговорені 
ідеї в життя. 

6 липня, неділя  

16.00 — починаємо  
створювати «Паркрадіо» 
Проект Юлії Костерєвої
«Паркрадіо» — це радіостанція, яка 
створюється мешканцями Позняків  
і надасть вам можливість 
розповісти про проблеми свого 
району, ваші особисті історії та 
обмінятися досвідом. Про те, 
як створювати радіопрограму, 
розповість гість проекту — 
Олександр Івахнюк, журналіст 
Радіо Ера FM.  
«Паркрадіо» може народитися  
лише за вашої участі! 

19.00 — еко-скульптура
Проект Маші Куликівської
Для тих, хто не встиг у суботу, але 
дуже хоче спробувати себе в ролі 
скульптора.  

5 липня, субота 

16.00 — ляльковий театр
Проект Аліни Копиці
Запрошуємо ваших дітей 
разом із художницею Аліною 
Копицею створити персонажі 
обраної казки та поставити її на 
імпровізованій сцені лялькового 
театру в парку. 

19.00 — еко-скульптура 
Проект Маші Куликівської
Тканина, очерет, дроти і сухі 
палички — все це може стати 
матеріалом для сучасної та 
екологічної скульптури, яку ви 
можете створити своїми руками. 
Майстер-клас від художниці  
Маші Куликівської. 

Яким ти бачиш ідеальний район? Як хочеш змінити Позняки? 
Художники й активісти допоможуть тобі по-новому побачити місце, в якому ти живеш.
CSM/Фундація Центр Сучасного Мистецтва запрошує провести липень на Позняках із користю. 

Програма подій — на сайті csmart.org.ua   
Залежно від погоди в програмі можливі зміни. У разі дощу дзвоніть за тел.: 063 887 66 80 
Для зворотного зв’язку — приєднуйся до нас на Facebook-сторінці  
facebook.com/HolidaysPoznyaky


