sobota 10. 8. 2019
Program nejen pro děti

10.00
Zahájení festivalu
10-12.30 Netradiční konstelační seminář se Zdeňkou
Tuškovou a Petrem Jandou, jurta č.8, přihlášky
pouze předem na www.konstelace.eu
10.00
Africké tancování - Tereza Kerle, workshop,
www.cestarytmu.cz
10.00
Výroba a hra na koru - Jaroslav Mugrauer, dílna,
jurta č.10
10.45
Bubnování s dětmi - Martina Plíšková,
www.facebook.com/TamiraDrum/

Ukázka hry na kalimbu - Tomáš Jarošek,
altán, www.HarmonieZvuku.cz
12.30
Africké bubnování - Tomáš Kerle,
workshop, www.cestarytmu.cz
13.00
Divadlo pro děti - altán
13.00
Koncert na koru - Jaroslav Mugrauer,
jurta č.10
13-14.00 Jak rozproudit lymfu reflexně, zdravá páteř
a klouby, přednáška, jurta č.4
14-15.00 Netradiční konstelační seminář se Zdeňkou
Tuškovou a Petrem Jandou, povídání a ukázka,
jurta č.8, vstup pro všechny zájemce
14.00
Výroba a hra na koru - Jaroslav Mugrauer, dílna,
jurta č.10
14.00
Africké bubnování - Tomáš Kerle, workshop
15.00
Africké tancování - Tereza Kerle, workshop
15.30-17 Netradiční konstelační seminář se Zdeňkou
Tuškovou a Petrem Jandou, jurta č.8, přihlášky
pouze předem na www.konstelace.eu
16.00
Cestovatelská přednáška, jurta č.3,
www.prednaskomat.cz
17.00
Vyhodnocení kvízu, altán

17.30
19.00
21.00

Vystoupení Tereza a Tomáš Kerle
DJ AFRIKA
Ohňová show – Ignis Iter, ignis-iter1.webnode.cz

Altánek přednášky
10.30
12.30
14.30
16.30

Petr Mužák - zkameněliny ze dna křídového
moře na dosah ruky i u nás na severu Čech,
www.muzeumcl.cz
Milada Ševčíková – Etiopie, People in Need,
www.clovekvtisni.cz
Valpurga Hozáková – O delfínech jinak....
Frustrace, kompenzace, sociální chování

Jednotlivé jurty
1. jurta – Přednášková
2. jurta – Hravý miniworkshop o delfínech - Valpurga
Hozáková
3. jurta – Tent Wood, ukázka výroby jurt,
www.tentwood.cz, Cestovatelská přednáška,
www.prednaskomat.cz
4. jurta – Masážní jurta Třezalka – Ivana a Miroslav
Ešnerovi, v rozmezí 10 - 12,40h a 14,10 - 18h
masáže a terapie v délce 30-35 minut, www.
trezalka.cz
5. jurta – Mandala – kouzlo pomíjivosti Lucie Hal, www.duhovystrom.cz

12.00

Dílny pro děti i dospělé
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Malba na tělo, malování na obličej
Tvoření mandaly
Výroba hraček z přírodních materiálů
Malování na kamínky
Malování na mušle
Africké tance a bubnování
Hra na kalimbu
Dílna výroby a hra na koru
Výroba jednoduchých perkusních nástrojů,
muzikoterapie, www.zchramuprirody.cz

Kvíz o Africe pro všechny
Tuarégové
Ukázka vaření v tažínech, pečení afrických chlebů, příprava
čaje, kávy a posezení jako u Tuarégů od Veroniky a Pavla
Ficenc, www.kopretiny9.webnode.cz

6. jurta – Naše uhlíková - ekologická stopa
7. jurta – Geopark Ralsko – Jak to vše započalo,
www.geoparkralsko.cz
8. jurta – Rodinné konstelace - Zdeňka Tušková a Petr
Janda, www.konstelace.eu
9. jurta – Čajovna Romantinka
10. jurta – Kora africký hudební nástroj –
Jaroslav Mugrauer, dílna výroby,
www.koramugrauer.com
11. jurta – Člověk v tísni, prezentace, www.clovekvtisni.cz

neděle 11. 8. 2019
10–12.00 Diskuzní forum
10–12.00 Dílny pro děti
		

V areálu najdete
Velké tržiště tradičních řemesel a regionálních výrobků,
dílny, workshopy, léčivý prostor, masáže.
Občerstvení: vegetariánská jídelna Šambhala, africký
chleba a placky přímo z ohně, dobroty na grilu, čajovna
Romantinka, kavárna Gábel, palačinky, zdravé dobroty
pro děti, zdravé šťávy pro všechny, regionální pivovar

Pořadatelé
Krásná jurta z. s. je sdružení, které rozvíjí, zachovává
a podporuje stará i nová řemesla. Pořádá a nabízí
volnočasové aktivity pro děti, dětské tábory a přednášky.
Podporuje přirozené souznění člověka s přírodou.

Kde nás najdete

10. – 11. 8. 2019
areál TZ Buk Krásná Lípa

GPS 50°54’58.033”N, 14°29’17.183”E

O festivalu
Cílem Festivalu Jurt - je umožnit setkání lidí, výměnu
poznatků a předání dobrých praktických zkušeností
k letošnímu tématu Po stopách člověka – Afrika, první
stopa. Cílem festivalu je propojení organizací, které se
zabývají environmentálním vzděláváním a praktickou
ochranou přírody a vše přiblížit nejen rodinám s dětmi,
ale všem lidem, kteří o to mají zájem.

Turistická základna
Krásný Buk

Jurty jsou, jako mobilní, ekologické a rychle
přemístitelné stavby šetrné k přírodě, symbolem tohoto
ekologického festivalu.
Více:
www.krasnajurta.cz
www.Festivaljurt.cz
www.festival-jurt.webnode.cz

Partneři

Mediální partneři
Českolipský deník, I-noviny.cz, Vybezek.eu,
Rádio Contact, Časopis Kvalitní ŽIVOT
Změna programu vyhrazena.
Akce se koná s finanční podporou města Krásné Lípy.

Po stopách člověka
Afrika, první stopa
Bohatý program
prostředí přátelské celé rodině

