Zoznam podporených projektov Kultúra bez bariér 2011
Poradové číslo

1

2

3

4

5

Číslo
projektu

04-KbB

05-KbB

Predkladateľ

Detský folklórny
súbor Šťastné
detstvo

HARLEKÝN

Názov projektu

Prezentácia folklóru
obyvateľom domovov
sociálnych služieb

Za horami, za dolami

06-KbB

Centrum voľného
času Šaľadivadelný súbor
Materinky

11-KbB

Park kultúry a
oddychu v Banskej Klauni rozdávajú smiech
Bystrici

13-KbB

Detské kočovné
divadlo DRak

Rozprávky sú pre
všetkých

Jozef Gregor Tajovský
"HRIECH"

Podporená
suma

Mesto

2 400,00 € Brezno

1 950,00 € Nižná

2 500,00 € Šaľa

3 000,00 €

Banská
Bystrica

2 200,00 € Prešov

Kraj predkladateľa

Anotácia

Banskobystrický

Hlavným zámerom projektu Detského folklórneho súboru Šťastné
detstvo je prezentácia horehronského folklóru v domovoch sociálnych
služieb v Banskobystrickom kraji. Tanečné choreografie budú
symbolizovať život a kultúru slovenského ľudu v minulosti. Týmto
spôsobom chcú deti ukázať seniorom, že ich tradície ostávajú zachované.
Po vystúpeniach sú plánované besedy s obyvateľmi zariadení.

Žilinský

Tanečná skupina Harlekýn plánuje pripraviť tanečno-divadelný
rozprávkový program "Za horami, za dolami" a predstaviť ho ľuďom,
ktorým nie je kultúra dostupná. Cieľovou skupinou sú deti zo sociálne
slabších rodín z Nižnej, Podbiela a Krivej, kde je vysoká nezamestnanosť,
deti z detských domovov v Ružomberku a Istebnom, deti z Ústavu
sociálnych služieb v Tvrdošíne, žiaci Spojenej školy internátnej v
Námestove, seniori z Nižnej a Tvrdošína a tiež deti a rodičia z materských
centier v Nižnej a Námestove. Diváci sa budú môcť do programu aktívne
zapájať.

Nitriansky

Interaktívne hry Divadelného súboru Materinky ponúkajú deťom so
zdravotným a sociálnym znevýhodnením možnosť participovať na tvorbe
predstavenia. Terapia prostredníctvom dramatickej hry pomôže deťom s
poruchou komunikácie prijať spoločnú hru a otvoriť sa prostrediu.
Prostredníctvom tohto projektu sa uskutoční séria divadelných
predstavení vhodných pre mentálne a sociálne znevýhodnené deti zo
Špeciálnych škôl a Ústavov sociálnej starostlivosti v Šali, Štrkovci a
Galante. Materinky plánujú aj tri predstavenia, na ktorom sa spoločne
ako diváci stretnú znevýhodnené aj zdravé deti zo základných a
stredných škôl.

Banskobystrický

PKO v Banskej Bystrici pripravilo pre deti trpiace onkologickým
ochorením chvíle strávené s veselými a zábavnými klaunmi, ktorí sa ich
pokúsia aspoň na chvíľu odpútať od trápení spojených s chorobou a
dlhodobou náročnou liečbou v Banskobystrickej Detskej fakultnej
nemocnici.

Prešovský

Detské kočovné divadlo DRaK pripravilo v sezóne 2011 adaptáciu
divadelného predstavenia Jozefa Gregora Tajovského "Hriech". Cieľom
predstavenia je priblížiť živú kultúru seniorom-obyvateľom Domovov
dôchodcov a Domovov sociálnych služieb a tiež členom Klubov seniorov v
Prešovskom a Košickom kraji.

Zoznam podporených projektov Kultúra bez bariér 2011
Poradové číslo

6

7

8

9

Číslo
projektu

14-KbB

Predkladateľ

K-art- A, Karol
Trnka Mgr.Art.

Názov projektu

"Pozri sa do tmy II"

16-KbB

Mgr.Janka
MrnkováRozprávkovo-tanečná
Ochotnícky spolok šnúra strigy Agáty
strigy Agáty

17-KbB

Združenie ženskej
speváckej skupiny
Vrakúň

20-KbB

OZ BABADLO

Spev bariéry nepozná

Aj keď sme iní,
dokážeme veľké vecipokračovanie

Podporená
suma

Mesto

3 000,00 € Bratislava

2 500,00 € Hnúšťa

1 000,00 € Vrakúň

2 000,00 € Prešov

Kraj predkladateľa

Anotácia

Bratislavský

Mgr.Art.Karol Trnka zrealizuje nahratie audiokomentárov pre nevidiacich
a slabozrakých k filmom, ktoré boli vybraté prostredníctvom verejnej
ankety. Projekcie filmov sa budú konať v Mestskej knižnici V Bratislave s
následnými besedami o témach stretu sveta nevidiacich a sveta zdravej
populácie. Tituly budú venované archívu Mestskej knižnice a nahrávky
distribuované na slovenskom trhu.

Banskobystrický

Striga Agáta a Čertík Bertík spolu s detským ochotníckym spolkom
pripravili šnúru divadelno-tanečných predstavení v obciach Klenovec,
Ratková, Hrachovo a v mestách Hnúšťa a Tisovec. Cieľovými divákmi
budú deti zo špeciálnych základných škôl a tried, ktoré sú sociálne či
zdravotne znevýhodnené. Na záver projektu je pre 50 detí naplánovaná
návšteva divadelného predstavenia v Prešove, aby deti s rozličným
znevýhodnením zažili nefalšovanú atmosféru kultúrneho predstavenia.

Trnavský

Spevácka skupina Vrakúň prináša kultúru priamo do Domova sociálnych
služieb v Hornom Bare, kde budú organizovať umeleckú časť miestneho
podujatia Rozlúčka s letom. Spevácky zbor si pre obyvateľov domova a
ich hostí pripraví tvorivé dielne, kde im predvedú ručné práce a ľudové
remeslá a nacvičia spoločné tanečné a spevácke vystúpenie.

Prešovský

Zámerom OZ Babadlo je motivovať zdravotne postihnuté deti a mládež k
sebarealizácii a odvahe uskutočňovať svoje sny a ciele. V predstavení
"Blší príbeh" sa deti stretnú s malou šikovnou Blškou, ktorá napriek
svojmu malému vzrastu dokáže svojou šikovnosťou a odvahou veľké veci.
Príbeh poukazuje na predsudky spoločnosti voči tým, čo sú iní ako
väčšina a tiež ako sa môže stať z inakosti výhoda. Babadlo má ambíciu
vytvoriť ilúziu divadelného priestoru v priestore nedivadelnom, no pre
deti prirodzenom.

Zoznam podporených projektov Kultúra bez bariér 2011
Poradové číslo

10

11

12

13

Číslo
projektu

23-KbB

25-KbB

26-KbB

30-KbB

Predkladateľ

Divadlo
rozprávkových
snov

Názov projektu

Teatroterapia ako
umelecká a liečebnovýchovná metóda v
psychickom ochorení

Špeciálna základná
Krížom krážom
škola Dubnica nad
Rozprávkovom
Váhom

Tanečné divadlo
"Tanečno-divadelná
Atak Ing.Mgr.Lucia inscenácia ZIMOSEN bez
Števková
bariér"

Spojená škola
Šurany

Rozprávkové vretienko

Podporená
suma

Mesto

1 200,00 € Prešov

1 500,00 €

Kraj predkladateľa

Prešovský

Dubnica
Trenčianky
nad Váhom

2 000,00 € Bratislava

500,00 € Šurany

Anotácia
Cieľom projektu Divadla rozprávkových snov je zakúpenie osvetlenia
divadla, ktoré je nevyhnutné na realizáciu teatroterapie pre ľudí s
psychiatrickým ochorením. Prostredníctvom novej svetelnej techniky
pripraví divadlo rozprávky Princezná so zlatou hviezdou na čele a Mrázik,
ktoré v rámci teatroterapie nacvičia indikovaní klienti . S vystúpeniami
plánujú navštíviť zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb a
detské domovy v okolí Spišského Štiavniku, kde sa budú môcť
prezentovať ako schopní a umelecky nadaní ľudia. V septembri je
naplánovaný veľký program "Prehliadka alternatívnych techník umenia v
terapii pre ľudí s psychickým ochorením" v spojení so školením
zamestnancov zariadení.
Špeciálna základnej škola v Dubnici nad Váhom chce vštiepiť mentálne
postihnutým deťom základné morálne hodnoty formou zážitku. Deti sa
oboznámia s pútavým rozprávkovým svetom na rozprávkových dielňach.
Spoločne si vytvoria kostýmy, kulisy a vybrané rozprávky zdramatizujú.
Pozvanie do Rozprávkova dostanú aj ostatné špeciálne základné školy
Trenčianskeho kraja, ktoré sa budú prezentovať na divadelnej
rozprávkovej prehliadke hercov špeciálnych základných škôl. Súčasťou
bude aj workshop pre špeciálnych pedagógov na tému dramatoterapia a
tvorivá divadelná dielňa mentálne postihnutých detí pod vedením
vedúcich detských divadelných súborov z Dubnice nad Váhom.

Bratislavský

Tento projekt je zacielený na podporu a skvalitnenie života ľudí so
sociálnym a zdravotným znevýhodnením. Cieľom je odstrániť fyzické,
psychické a finančné bariéry, ktoré znemožňujú týmto ľuďom prístup k
umeniu. Posolstvo tanečno-pohybovej inscenácie ZIMOSEN bude
odovzdané ľuďom priamo v sociálnych zariadeniach prípadne v
kultúrnych domoch v blízkom okolí.

Nitriansky

Spojená škola v Šuranoch chce ľuďom priblížiť umenie bábkoherectva,
diela spisovateľov a hudobných skladateľov a krásu tanca. Projekt
pomôže priblížiť kultúru mentálne postihnutým deťom na dvoch
úrovniach. Sami sa zbavia pocitu „sme iní" tým, že budú vystupovať pred
obecenstvom, zažijú pocit úspešnosti a získajú istotu, že môžu byť
rovnako šikovní ako ich intaktní spolužiaci. Ďalšia úroveň priblíženia
kultúry zdravotne znevýhodneným deťom je jej prenesenie priamo do
ústavov a domovov sociálnych služieb.

Zoznam podporených projektov Kultúra bez bariér 2011
Poradové číslo

14

15

16

17

Číslo
projektu

31-KbB

32-KbB

35-KbB

36-KbB

Predkladateľ

Folklórny súbor
Javorček

Názov projektu

Integrované vystúpenia
FS Javorček pre
handicapovaných

Neformálne
divadelné
Bábkový divadelný klub
združenie Svetielko Svetielko pre deti z
- Mgr. Beáta
Orechovho Dvora
Dvořáková

OZ Chrabromil

Čínsky tanec draka

"Maťko, Kubko a ovečky"Divadlo Tiché Iskry, dramatoterapeutický
o.z.
workshop
participačného divadla

Podporená
suma

Mesto

2 500,00 € Bratislava

1 400,00 € Nitra

Kysucké
2 000,00 € Nové
&mesto

1 900,00 €

Banská
Bystrica

Kraj predkladateľa

Anotácia

Bratislavský

Projekt umožní sprístupnenie tradičnej kultúry - folklóru
hendikepovaným ľuďom zo zariadení sociálnych služieb v Bratislavskom
kraji a to prostredníctvom integrovaného programu FS Javorček a FS
Lipa. Vystúpenia sa uskutočnia v DK Dúbravka Bratislava, DK Pezinok a DK
Sološnica. Projekt bude realizovaný v spolupráci s Bratislavským
samosprávnym krajom a jeho cieľom je umožniť klientom 15 zariadení
sociálnych služieb bezplatne sa zúčastniť na prezentácií folklórneho tanca
integrovanou formou.

Nitriansky

Mgr.Beata Dvořáková a neformálne divadelné združenie Svetielko
prináša myšlienku sprístupnenia bábkového divadelného umenia deťom
žijúcim v prostredí separovanej lokality Orechov dvor v Nitre.
Prostredníctvom vybudovania „bábkového divadelného klubu" priamo v
komunite chcú napomôcť k odstraňovaniu a búraniu bariér v
nedostupnosti kultúry pre deti, ktoré sa ocitli na okraji spoločnosti vinou
svojich rodičov vysťahovaných do umelo vytvorenej lokality bez
akejkoľvek sociálnej a dopravnej infraštruktúry. Rodiny sú odkázané na
dávky sociálnej pomoci a svoje domovy stratili z dôvodov dlhodobej
neschopnosti platiť nájom. V divadelnom klube sa budú pravidelne hrať
detské bábkové predstavenia a deti sa budú môcť realizovať na
umeleckých workshopoch.

Žilinský

Občianske združenie Chrabromil založilo v roku 2007 divadelný súbor s
názvom „Chrabromil", ktorý združuje deti a dospelých so zdravotným
postihnutím (telesné, mentálne a kombinované postihnutie). Herci
tentokrát prichádzajú s predstavením „Čínsky tanec draka", ktoré uvedie
divákov do sveta legiend o čínskych drakoch. Pútavé predstavenie bude
uvedené v Centre sociálnych služieb Fantázia v Kysuckom Novom Meste,
pozvaní budú príbuzní a priatelia členov súboru. Chrabromil má ambíciu
prezentovať sa aj na Žilinskom Oskarovi a ďalších podujatiach doma i v
zahraničí.

Banskobystrický

Dramatoterapeutický workshop participačného divadla „Maťko, Kubko a
ovečky" je zameraný na integráciu ľudí so zdravotným postihnutím.
Umelecké workshopy na vybraných materských, základných a stredných
školách v Banskej bystrici, Lučenci a Trnave budú prispôsobené
detskému divákovi a prinesú množstvo zábavných hier zameraných na
rozvoj, sústredenie, relaxáciu, zmyslové, vizuálne a pohybové cvičenia.
Témou budú zvyky a tradície slovenskej kultúry, pričom diváci sa počas
putovania príbehom stanú zároveň hercami.

Zoznam podporených projektov Kultúra bez bariér 2011
Poradové číslo

18

19

20

21

Číslo
projektu

41-KbB

43-KbB

44-KbB

45-KbB

Predkladateľ

ArtEstpolyestetické
vzdelávanie
znevýhodnenej
mládeže

Ticho a spol.o.z.

Mobilita, n.o.

Divadlo bez
domova

Názov projektu

ArtEst, integračný
festival dramatickej
tvorivosti

Paťa a iní herci

"Staviame spolu mosty",
kultúrno-sociálny projekt

S divadlom doma aj na
cestách

Podporená
suma

Mesto

2 000,00 € Košice

1 920,00 € Bratislava

1 000,00 € Bratislava

2 500,00 € Bratislava

Kraj predkladateľa

Anotácia

Košický

ArtFest, integračný festival dramatickej tvorivosti, sa bude konať na
počesť nedávno zosnulého divadelného kritika a šéfredaktora časopisu
Spoločnosti Dawnovho syndrómu Slnečnica- PhDr. Damiána Vizára. Bude
celoslovenskou, medzinárodnou prehliadkou divadelných súborov, ktoré
spolupracujú s mentálne postihnutými umelcami. Podujatie zorganizuje
Občianske združenie ArtEst - polyesteické vzdelávanie znevýhodnenej
mládeže v Košiciach, ktoré chce týmto založiť tradíciu integračných
festivalov s účasťou slovenských i zahraničných divadelných zoskupení
ľudí s mentálnym postihnutím a zdravých profesionálnych a ochotníckych
súborov. Poslaním festivalu bude podnecovať divadelné ochotnícke
súbory k spolupráci s mentálne postihnutými umelcami.

Bratislavský

Projekt občianskeho združenia TICHO a spol. v spolupráci s Domovom
sociálnych služieb PRIMA sa zameriava na realizáciu divadelného
predstavenia v podaní klientov a zamestnancov DSS PRIMA. Samotnému
naštudovaniu predstavenia bude predchádzať herecký workshop
zacielený na zber materiálu na tému snívania a túžob. Projekt odborne
zastrešia profesionálni divadelníci- Patrícia Jarjabková, Dagmar Rúfusová,
Viki Janoušková a Miloš Janoušek, ktorí odovzdajú svoje skúsenosti a
herecké umenie ľuďom s mentálnym postihnutím.

Bratislavský

Nezisková organizácia Mobilita sa podujala na prepojenie umeleckých
svetov zdravej a znevýhodnenej populácie. Nosnou myšlienkou je
vytvoriť umeleckú spoluprácu medzi známym umelcom a jeho zverencom
z radov zdravotne postihnutých občanov. Výsledkom tohto prepojenia
bude vernisáž umeleckých diel spojená s kultúrnym programom,
následná putovná výstava a prezentácia diel a vydanie bulletinu.
Pokračovaním projektu bude výučba umenia v o forme tvorivých dielní.

Bratislavský

Divadlo bez domova túži výsledky svojej práce odprezentovať širokej
verejnosti v rôznych slovenských mestách a obciach. Predstaví sa
autorským dielom Kuca Paca, na ktorom spoločne pracovali amatérski
herci bez domova, herci s mentálnym postihnutím a s psychiatrickou
diagnózou. Účinkovanie hercov bez domova v divadle sa pre nich
postupne stáva pracovnou terapiou.

Zoznam podporených projektov Kultúra bez bariér 2011
Poradové číslo

22

23

24

25

Číslo
projektu

46-KbB

50-KbB

55-KbB

56-KbB

Predkladateľ

Mariana
Večeríková- "Za
šecki drobné"

Ambrelo,
občianske
združenie

Názov projektu

Alica v krajine
porozumenia

Maroš Bango- Poviem
Vám to piesňou-CD

Špeciálna základná
Bariéra zvaná Barobar
škola Košice

Komunitné
centrum SPOLU

"Deti slnka na doskách,
čo znamenajú svet."

Podporená
suma

Mesto

2 300,00 € Galanta

3 000,00 € Bratislava

2 400,00 € Košice

Kraj predkladateľa

Anotácia

Trnavský

Mariana Večeríková by rada usporiadala divadelné, animátorské a
výtvarné dielne, v rámci ktorých by spolupracovala s deťmi zo sociálne
znevýhodneného prostredia, s deťmi s mentálnym postihnutím a deťmi z
bežných rodín. Výsledkom spoločnej práce bude spoločné predstavenie
inšpirované príbehom Alica v krajine zázrakov. Predstavenie napomôže
integrácii mentálne postihnutých detí do kolektívu zdravých detí,
zvyšovaniu tolerancie a k odstraňovaniu bariér medzi nimi. Tiež podporí
mladé, sociálne znevýhodnené talenty v regióne, ktoré nemajú
dostatočné finančné prostriedky.

Bratislavský

Tenorista Maroš Bango a jeho hostia ponúkajú kvalitné spevácke a
hudobné umenie s cieľom priniesť dobrú náladu a optimizmus ľuďom,
ktorí denno-denne pociťujú dôsledky svojho znevýhodnenia, či už
zdravotného alebo sociálneho. Cieľovou skupinou sú organizácie
zdravotne a sociálne postihnutých občanov, ako aj široká verejnosť na
Slovensku i v zahraničí.

Košický

Špeciálna základná škola Košice sa rozhodla pripraviť predstavenie „Ako
vznikla rómska vlajka". S dramatizáciou im pomôže Divadlo Romathan z
Košíc. Žiaci získajú pocit sebarealizácie ,osobného úspechu a zdravej
hrdosti na svoj pôvod. Otvoria sa im nové obzory a pocítia silu kolektívu.
Deti absolvujú exkurzie do skúšobní divadla Romathan a dve divadelné
prestavenia. Nacvičené divadelné predstavenia budú odohraté na
základných a stredných školách v Košiciach.

Chminiansk
2 500,00 € e
Prešovský
Jakubovany

Prvoradým cieľom je priblížiť deťom a dospelým zo sociálne
znevýhodneného prostredia rómskej komunity taje divadelného umenia,
umožniť im exkurziu do divadiel s rôznym zameraním, poukázať na
pozitívne vzory rómskych i nerómskych hercov. Deti z Komunitného
centra SPOLU vytvorili zoskupenie Deti Slnka. Myšlienka vznikla z
podnetu, aby sa mohli občania zo sociálne znevýhodneného a menej
podnetného prostredia, zastúpení vo väčšej miere rómskym etnikom,
prezentovať svojim kultúrnym bohatstvom a temperamentom. Nacvičený
muzikál odohrajú v Divadle Alexandra Duchnovička v Prešove pri
príležitosti 30. výročia založenia Spojenej školy v Chminianskych
Jakubovanoch.

Zoznam podporených projektov Kultúra bez bariér 2011
Poradové číslo

26

27

28

29

30

Číslo
projektu

58-KbB

60-KbB

61-KbB

Predkladateľ

Hudobná skupina
Kitchen GrassTibor Andreas

OZ Santiago

"Romano Jilo"
Peter Kačica

Názov projektu

Poznáte túto?

Čierno-bielo-farebný
Šarišwood

Aj Rómovia môžu mať
krídla

65-KbB

Občianske
združenie Boris

69-KbB

Barbora Botošováneformálne
umelecké
Bohémiens deťom
zoskupenie
Bohémiens

Projekt Michelangelo

Podporená
suma

Mesto

Kraj predkladateľa

Anotácia

Nitriansky

Prostredníctvom netradičného hudobného projektu chcú hudobné
zoskupenia „Kitchen Grass" a „A teraz Tutto" priblížiť deťom zo 6
detských domovov v Nitrianskom regióne klasickú gitarovú hudbu.
Realizáciou spoločnej koncertnej šnúry bluegrassovej kapely a detského
klasického gitarového orchestra chcú deťom žijúcim v týchto
zariadeniach sprostredkovať hudobný a umelecký zážitok. Realizáciou
hudobných seminárov bezprostredne po skončení koncertov majú
úmysel zvýšiť vedomosti detí v oblasti hudobného umenia a bližšieho
poznania hudobných nástrojov.

2 780,00 € Veľký Šariš Prešovský

OZ Santiago si tentokrát pripravilo filmovo-muzikálové prestavenie s
názvom "Volajte ma Meggi". V projekte budú zainteresovaní amatérski i
profesionálni herci bez rozdielu veku a farbi pleti z Veľkého Šariša, čím
sa odstránia medzigeneračné a sociálne bariéry. Slávnostná premiéra
bude bude vo Veľkom Šariši, predstavenie sa následne prenesie i do
ďalších miest a obcí, ktoré majú obmedzený prístup ku kultúrnym
podujatiam.

2 600,00 € Krupina

Banskobystrický

Rómsky folklórny súbor Romano Jilo chce predstaviť minoritnú skupinu a
jej etnickú hodnotu. K spolupráci plánujú osloviť organizácie, ktoré
pracujú so znevýhodnenými skupinami mladých ľudí. Súčasťou projektu
bude nacvičenie tanečného vystúpenia, vytvorenie propagačného videa o
súbore a vystúpenie v amfiteátri v Krupinej.

Bratislavský

Hlavným cieľom OZ Boris je vytvoriť cyklus divadelných predstavení o
významných osobnostiach sveta hudby, literatúry, divadla, výtvarného
umenia a tak prostredníctvom divadelného jazyka prerozprávať divákom
životy a dielo týchto osobností. Tento rok plánujú vytvoriť umeleckú
inscenáciu o (No Suggestions). Jedná sa o priblíženie týchto tém divákom
so znevýhodnením. Predstavenia budú realizované s následnou diskusiou
s tvorcami i hercami v Spojenej škole na Mokrohájskej, v Domove
sociálnych služieb v Žakovciach a Komunite Kráľovského pokoja v
Močenku.

Bratislavský

Tento projekt by mal slúžiť deťom zo sociálne znevýhodneného, alebo
inak deprimovaného prostredia. Členovia hudobnej formácie Bohémiens
chcú apelovať na kompetentných, aby vytvorili priestor na zriadenie
hudobných tried pre nadané deti. Koncerty usporiadané pre žiakov z
obce Lomnička a ďalších vybraných lokalít budú mať výchovný rozmer.

1 950,00 € Nitra

2 000,00 € Bratislava

2 500,00 € Bratislava

Zoznam podporených projektov Kultúra bez bariér 2011
Poradové číslo

31

32

33

34

35

Číslo
projektu

Predkladateľ

72-KbB

KalvarčanMgr.Mária
Smoleňová

73-KbB

Občianske
združenie Divadlo
východná Európa
Poprad

74-KbB

76-KbB

78-KbB

Folklórna skupina
Sliačanka

Divadelný súbor
Daxner Tisovec

Mgr. Jarmila
Titková- HEDEKO

Názov projektu

"3 x NAJ V KOŠICIACH"

Nezabudnuteľné
stretnutia s divadlom

Našim najstarším- aby
blízko nebolo ďaleko

S rozprávkou cez bariéry

Robme veci spolu

Podporená
suma

Mesto

2 000,00 € Valaliky

2 500,00 € Poprad

550,00 €

Liptovské
Sliače

2 100,00 € Tisovec

2 000,00 € Hencovce

Kraj predkladateľa

Anotácia

Košický

FS Kalvarčan chce pomôcť deťom a mladým zo sociálne znevýhodneného
prostredia k lepšej a ľahšej integrácii do spoločnosti a umožniť
prezentovať svoj talent na verejnosti. Mladí z najväčšieho sídliska v
Košiciach - Terasa a mladí z „naj" vykričanejšieho sídliska na Slovensku Luník IX spoločne pripravia „naj" kultúrne podujatia, ktoré odohrajú vo
svojom prirodzenom prostredí sídliska.

Prešovský

Divadlo východná Európa si dalo za cieľ spestriť program denných
psychiatrických stacionárov a to formou workshopov, na ktorých si klienti
týchto zariadení budú môcť nacvičiť krátke divadelné etudy vychádzajúce
z ich pocitov a trápení. Tieto budú môcť predviesť svojej rodine a
priateľom na večerných divadelných predstaveniach a následne
komunikovať o prežitých chvíľach formou neformálnych besied.

Žilinský

FS Sliačanka naplánovala kultúrne vystúpenia pre 43 starých ľudí
(niektorí sú bezvládni a imobilní) žijúcich v zariadení pre seniorov alebo v
domácej opatere. Zámerom projektu je prekonanie fyzickej i psychickej
bariéry v prístupe ku kultúre sériou piatich interaktívnych vystúpení
spojených s besedovaním a tvorivými dielňami zameranými na folklór,
zvyky, tradície obce a náboženské obyčaje.

Banskobystrický

Realizácia projektu umožní aktívne zapojenie detí s mentálnym a
telesným postihnutím do tvorby inscenácie pod názvom „Rozprávka o
smutnej princeznej". Za pomoci ochotníckych hercov DS DAXNER Tisovec
budú mať deti príležitosť zahrať si ochotnícke divadlo, čo prispeje k
zvýšeniu ich sebavedomia a k ich integrácii do spoločnosti.

Prešovský

Neformálne združenie HEDEKO, ktoré zoskupuje 50 detí od 6 do 10 rokov
zo sociálne znevýhodneného prostredia, predvedie divadelno-hudobné
predstavenia pre deti zo zariadení Detský domov, DSS, Spojená škola
internátna, Detské integračné centrum a DÚHA- Združenie mentálne a
zdravotne postihnutých vo Vranove nad Topľou. Predstavenie "U nás
doma, na valale" sa uskutoční v bezbariérovom kultúrnom dome vo
Vranove nad Topľou a v Hencovciach.

Zoznam podporených projektov Kultúra bez bariér 2011
Poradové číslo

36

37

38

39

40

Číslo
projektu

Predkladateľ

Názov projektu

82-KbB

Informačné
centrum mladých
Banská Štiavnica

83-KbB

Spojená škola
internátna Spišské Kde bolo, tam bolo...
Vlachy

92-KbB

93-KbB

94-KbB

OZ Zvuky cez ruky

Tangere DTC
(Tangere DivadloTanec-Cirkus)

OZ Habakuky

Show up- predveď sa!

Rytmy svetainteraktívny koncert pre
deti a mládež

Tvorivý ateliér a festival
"Tanec na cverne
radosti"

DOBŠINIÁDA, Divadelné
predstavenie pre
všetkých

Podporená
suma

2 700,00 €

1 700,00 €

Mesto

Banská
Štiavnica

Spišské
Vlachy

2 500,00 € Bratislava

2 500,00 € Bratislava

2 100,00 €

Banská
Bystrica

Kraj predkladateľa

Anotácia

Banskobystrický

Pre talentované deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré
nemôžu rozvíjať svoj talent na základných umeleckých školách, pripravilo
Informačné centrum mladých Banská Štiavnica umelecké workshopy.
Počas týchto stretnutí sa budú môcť mladí ľudia venovať hudobnému
nástroju podľa vlastného výberu alebo spevu. Výstupom z workshopov
bude vytvorenie umeleckého zoskupenia, ktoré sa verejnosti predstaví na
slávnostnom hudobnom koncerte.

Košický

Žiaci zo Spojenej cirkevnej školy v Spišských Vlachoch, ktorí trpia
mentálnym postihnutím, nacvičia divadelné predstavenia spolu so žiakmi
miestnej umeleckej školy. Predstavením potešia svojich spolužiakov a
radi prekročia i brány svojej školy a navštívia s predstavením materské a
základné školy v meste a okolí.

Bratislavský

"Rytmy sveta" predstavujú sériu interaktívnych zážitkových koncertov
pre sociálne znevýhodnené a rizikové skupiny detí a mládeže. Deti z
detských domovov v Bratislavskom kraji budú mať možnosť spoznať
rôzne rytmické nástroje a základy hudobnej tvorby, môžu v sebe nájsť
skryté nadanie a prijať hudbu ako zaujímavú rozvojovú aktivitu pre
zmysluplné trávenie voľného času.

Bratislavský

Tvorivý ateliér a festival "Tanec na cverne radosti" sprístupňuje tanečné
a pohybové umenie zdravotne znevýhodneným občanom. Tí budú
začlenení priamo do umeleckej spolupráce, prostredníctvom pohybu sa
môžu dostať do kontaktu so samým sebou, nájsť v sebe talent a zdravú
sebadôveru. Počas jedného trimestra bude pre zdravotne
znevýhodnených záujemcov otvorený kurz, kde sa stretnú v spoločnom
vzdelávacom priestore so zdravými ľuďmi. Výsledkom trojmesačnej
spolupráce bude tanečné dielo, ktoré bude odprezentované v rámci
víkendového minifestivalu- oslavy tanca.

Banskobystrický

OZ Hababuky pripravilo pre deti z detských domovov v Banskobystrickom
kraji divadelnú "Dobšiniádu". Keďže doterajšie divadelné predstavenia
občianskeho združenia boli viazané na prostredie Dobšinského
rozprávkovej dediny na Donovaloch, neboli prístupné všetkým deťom.
Tentokrát budú naštudované divadelné predstavenia prispôsobené
deťom z detských domovov a odohraté priamo v ich prirodzenom
prostredí.

Zoznam podporených projektov Kultúra bez bariér 2011
Poradové číslo

41

42

43

44

45

Číslo
projektu

97-KbB

99-KbB

Predkladateľ

F84 o.z.

Pavol Bodnár

100-KbB

Neformálna
skupina LEN TAK
TAK- Mgr.Lucia
Šuplatová

101-KbB

Bábkový súbor
Gymnázium s
vyučovacím
jazykom
maďarským
Zoltána Kodálya V
Galante

102-KbB

Mgr.art.Michal
Legíň

Názov projektu

CD F84

Hudbou k oslobodeniu

Tanečno-pohybová
inscenácia Pohyblivé
pobrežie

"Podajme si rukymenšiny menšinám"

Rozprávkovo-bábkový
worshop

Podporená
suma

Mesto

3 000,00 € Bratislava

2 000,00 € Bratislava

2 800,00 € Bratislava

1 180,00 € Galanta

2 000,00 € Žilina

94 630,00 €

Kraj predkladateľa

Anotácia

Bratislavský

Projekt je zameraný na informovanie spoločnosti o problematike
autizmu na Slovensku prostredníctvom hudobného umenia a verejne
známych interpretov. Hlavné ciele spočívajú v šírení nových poznatkov o
pomoci autistom, v priblížení problematiky autizmu širokej verejnosti, čo
pomôže rodinám s autistickým členom začleniť sa do bežného života
znížením neprimeraných reakcií okolia na správanie sa ich dieťaťa.
Súčasťou projektu je produkcia hudobného CD, 2-3 dokumentárnych
filmov a informačnej brožúrky o autizme, ktoré spoločnosti priblížia svet
autistov s cieľom ich akceptácie a integrácie do našej spoločnosti.

Bratislavský

Pavol Bodnár sa rozhodol umenie svojej profesionálnej hudobnej skupiny
Soulmates preniesť do netradičného prostredia výkonu trestu odňatia
slobody. Ľudia, ktorí sa na istú dobu ocitli na okraji spoločnosti, sú v
prístupe k umeniu a kultúre limitovaní fyzickými bariérami väzenia.
Pocity vyvolané prezentáciou kvalitnej hudby môžu byť katalyzátorom
znovuobjavenia vlastnej dôstojnosti a pozitívnych ľudských hodnôt.

Bratislavský

Integrovaná tanečná skupina Len tak tak pod vedením tanečnice a
psychologičky Mgr. Lucie Šuplatovej chce nacvičiť tanečno-pohybovú
inscenáciu "Pohyblivé pobrežie", ktorá bude svojou kvalitou a silou
odkazu konkurovať iným profesionálnym predstaveniam. Projekt zahŕňa
prípravnú tréningovú fázu, premiéru a reprízovanie predstavenia v
Štúdiu 12 v Bratislave a tiež účasť na festivale integrovaného tanca v
Brne.

Trnavský

Projekt spája dva bábkové súbory. Bábkoherci zo Sládkovičova sú deti
rómskeho pôvodu, ktoré chcú v spolupráci s bábkovým súborom z
Galanty priblížiť svet rozprávok ľuďom s mentálnym a sociálnym
znevýhodnením žijúcim v Galante, Dunajskej Strede, Štúrove, Turni,
Marcelovej, Sládkovičove a Jelke.

Žilinský

Mgr.art.Michal Legíň chce zrealizovať divadelný bábkový workshop s
ľuďmi so zdravotným znevýhodnením, z ktorého vznikne interaktívne
autorské predstavenie na motívy rozprávky Pavla Dobšinského.
Workshopy budú zahŕňať dramatoterapeutické cvičenia, prípravu
scenára, materiálovú výrobu a následnú prezentáciu na Medzinárodnom
festivale tvorivosti a fantázie Jašidelňa 2011. V rámci 10 repríz vycestuje
predstavenie za zdravými i zdravotne znevýhodnenými divákmi do miest,
kde je minimálne kultúrne dianie.

