O VODĚ A PRO VODU
Zveme vás na setkání v kraji Bouzovské vrchoviny, v místě, kde jsme před rokem znovuobnovili
pramen Kamenice. Pramen byl na desítky let doslova pohřben pod černou skládkou. Voda zase
teče, místo se proměňuje.

SETKÁNÍ SE TKANÍM
pondělí 20. 7. od 16 do cca 20 hodin
Odpolední čas věnujeme společnému tkaní tašek z přírodních vláken a tradičnímu spřádání vize
pro život v naší krajině. Navážeme tak na naše staré tradice a spojíme se s učením, které pro naši
generaci uchovávají domorodí lidé kmene Kogi.

ZVUKOVÁ LÁZEŇ V KAMENICI
středa 22. 7. od 19 do cca 21 hodin
Ve středu večer zveme na hudební harmonizaci se třemi muži: Miroslav Hepil, Jiří Žoch a Marian
Vajčner. Hrát budou na netradiční hudební nástroje Yabahar, Kigonki, zvukové vlny,
didgeridoo…atd. Je to vlastně koncertní zvuková lázeň, jelikož se opravdu obrazně řečeno v těchto
zvukových vibracích blaženě vykoupete, osvěžíte, zahřejete.

VYPRÁVĚNÍ U OHNĚ
pátek 24. 7. od 18 do cca 21 hodin
V pátek se sejdeme u ohně k vyprávění příběhů o domorodých lidech Kogi a o tom, jaká poselství
mají pro nás. Před devíti lety se Monika Michaelová vydala hledat lidi svého druhu. Dostala se na
své pouti až do hor Sierra Nevada v severní Kolumbii. Nešla podle map, následovala hlas země.
Kogi pečují o svou zemi, které říkají Srdce světa a vědí proč. Pocit odpovědnosti za své okolí byl
ještě nedávno něco přirozeného i pro nás. Ale moderní doba nastavila dělítko. Vydáte se s námi po
mostě zpět k divoké části svého srdce?

PUTOVÁNÍ S VODOU V KRAJINĚ
sobota 25. 7. od 13 do cca 19 hodin
Vydáme se na pouť s vodou v krajině vnitřní i vnější. Kam nás voda povede, to dopředu nikdo
neví. Je to čas, kdy si můžeme dovolit vstoupit do světa fantazie a tak trochu pohádkových
příběhů ze světa, ve kterém se podle pověstí a mýtů domorodého kmene Kogi rodí voda.
Je to prostor, ve kterém můžeme prožít esenci práce krajánků. Tak jsme začali říkat lidem, kteří
pečují o vodu a krajinu.
Vaše účast má i nemá stanovené „vstupné“ Určení hodnoty toho, co dostanete je součástí učení,
které k tomu patří. Spočítat si můžeme náklady. Všechno ostatní je dar a ten je aktem citu. Tahle
vzájemná výměna darů a dárků tvoří přátelství a ne obchodní vztah.
Na setkáních si můžete vybrat peříčkové naušnice a/nebo knihu Ptačí povídání z ateliéru Moniky
Michaelové. Výtěžek bude darem na práci nadačního fondu Mosty – Puentes.
Máte chuť přijet? Napište nám. Pošleme vám praktické info.
Kontakt pro přihlášení: nadacnifond@mosty-puentes.cz
V případě dotazů můžete zavolat anebo napsat sms Janě Hepilové na číslo 777 934 948
WWW.MOSTY-PUENTES.CZ

