Informacja programowa
Galerii Kordegarda w Warszawie
5-11 sierpnia 2011
_____________________________________
KULTURA NA WYNOS to cykl działań Galerii Kordegarda, które promują wolną kulturę i
aktywność artystyczną poza galeryjnymi murami.
Co sobota w ramach projektu na terenie Warszawy organizowane są wydarzenia, które łączą sztukę w jej tradycyjnym ujęciu
ze społecznym zaangażowaniem, zacierając granicę między twórcą a odbiorcą.
W najbliższym czasie odbędzie się kolejna odsłona akcji: Wymienialnia Książek oraz Leżaki Kultury na Wynos.
Wynos Po
wakacjach działalność rozpocznie także dyskusyjny klub książkowy Bukklub.
Bukklub
Wszystkie działania są bezpłatne
_____________________________________________________________

Kultura na Wynos: WYMIENIALNIA KSIĄŻEK
6 sierpnia,
sierpnia, Kordegarda
Już po raz drugi odbędzie się cykliczna wymienialnia domowych bibliotek. Warunkiem uczestnictwa jest przyniesienie książki i
zrobienie specjalnej dedykacji dla jej następnego czytelnika. W zamian można zabrać inną książkę do domu. Kordegarda
Kordegarda
zaprasza w godz. 15:0015:00- 17.00 do siedziby galerii na Krakowskim Przedmieściu 15/17.
15/17

LEŻAKI Kultury na Wynos
co weekend, na
n a terenie ogrodów BUW
Oprócz odpoczynku na świeżym powietrzu, na specjalnie przygotowanych w tym celu leżakach, można oderwać się na chwilę
od codziennych spraw, oddając się w ręce animatorów, którzy uczą gry na instrumentach, odkrywają tajniki origami, rysują
portrety, czy opowiadają bajki najmłodszym. Za każdym razem inne menu! Galeria Kordegarda zaprasza do skorzystania z
leżaków, wózeczka oraz bogatej oferty animacyjnej w każdą pogodną sobotę i niedzielę do końca sierpnia w godz. 12.0012.0018.00 do ogrodów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66.
56/66

Kultura na Wynos. BUKKLUB
Po wakacjach, w Kordegardzie ruszy dyskusyjny
dyskusyjny klub książkowy.
Zazwyczaj czytanie jest czynnością indywidualną. Bukklub pozwala zamienić czytanie we wspólne przeżycie: uczestnicy co
miesiąc będą wybierać wspólnie jedną książkę, a następnie spotykać się, by porozmawiać o wrażeniach.
Zgłoszenia na adres: kordegarda@nck.pl,
kordegarda@nck.pl w nagłówku maila należy wpisać BUKKLUB lub osobiście w galerii.

Dodatkowe informacje o działaniach:
Anna Desponds, adesponds@nck.pl, tel 601 439 473
Informacje o galerii: facebook.com/kordegarda, www.kordegarda.org,
kordegarda@nck.pl
Galerię prowadzi Narodowe Centrum Kultury,

