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Zimná 68, Spišská Nová VesOKTÓBER 2021
EKO festival Človek alebo príroda?

14. október
17.30 – otvorenie festivalu: čítanie fragmentov z knihy Dalajlámy Náš jediný dom (Our Only Home: A Climate Appeal to the World) vstup voľný

18.00 – workshop: Liečivé bylinky – ako ich zbierať a sušiť – pestovateľka, bylinkárka a prírodná liečiteľka Božka Brezinová vstupné dobrovoľné

20.00 – koncert skupiny TARA GAYAN (PL) fúzia indických tém so západnou perspektívou alternatívnej hudby a rocku vstupné dobrovoľné

15. október
16.00 – stretnutie so zakladateľom Záchrannej stanice pre zranené živočíchy v Zázrivej Metodom Macekom a projekcia filmu Šanca prežiť vstupné dobrovoľné

18.00 – diskusia: Národné parky: ochrana pred človekom alebo pre človeka? vstup voľný

hostia: Tomáš Dražil – Národný park Slovenský raj • Pavol Majko – Tatranský národný park• Vladimír Klč – Pieninský národný park, diskusiu vedie: Milan Školníček
20.00 – WALDEN – na motívy knihy H. D. Thoreau – Ludomir Franczak (PL) – performance spájajúci vizuálne, zvukové a divadelné umenie vstupné dobrovoľné

16. október
15.00 – Divadlo Babadlo Prešov: Sen jedného duba na motívy rozprávky H. Ch. Andersena – rozprávka pre deti vstupné 2 eur

17.00 – čítanie fragmentov z knihy Thich Nhat Hanha Milostný list Zemi (Love Letter to the Earth) vstup voľný

18.00 – diskusia: Ako pomôcť prírode (nielen) Tatier
hostia: Katarína Bohušová – vydavateľstvo IB Vysoké Tatry • Marcela Nováková – zariadenie lesnej pedagogiky Krásne Sady Mlynica

• Tomáš Petrík – chatár Chaty pri Zelenom plese • Beata Slama – redaktorka, žurnalistka, autorka kníh (Zakopane, PL), diskusiu vedie: Milan Školníček vstup voľný

20.00 – Divadlo Kontra: Wojtek Kurtyka Čínsky Maharadža vstupné dobrovoľné

17. október
9.30 – workshop pre deti a mládež: Kreatívne recyklovanie – Amálka Ľudmila Valenčíková vstupné dobrovoľné

10.00 – Divadelný svet: Edo drewo – živý strom – interaktívna rozprávka pre deti v netradičnom prostredí vstup voľný

15.00 – Divadlo Žihadlo: Ufúľaná rozprávka – rozprávka pre deti vstupné 2 eur

23. – 24. október
10.00 – 16.30 workshop: Návrat k sebe samému: posilnenie vnútorných zdrojov prostredníctvom tréningu
Všímavosti (Mindfulness) a Súcitu – Anna Zubrzycki (Asociácia Mindfulness Poľsko) – obmedzený počet miest vstupné 20 eur

Všetky podujatia EKO festivalu sa uskutočnia v KC Attico s výnimkou predstavenia Edo drewo,
ktoré sa uskutoční na jednom zo spišskonovoveských sídlisk.

24. október
17.00 – krst knihy Tomáša Krištofa Bláznivé dobrodružstvá holuba Ernesta
Knižný debut mladého autora a herca. Príbeh holuba Ernesta, ktorý musí prejsť dlhú cestu, aby zistil, kým v skutočnosti je.
Krstná mama knihy: Adriana Pešinová. Spev: Beáta Eibenová. vstup voľný
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