
понеділок  14.08.2017

11:00-12:30  Знайомство. Вступне заняття. 

                           Історія наймолодшого району може бути цікавою: через пізнання 

                           минулого, розуміння теперішнього і проектування майбутнього.

12:30-13:00   Час обіду (Піцерія “Челентано”)

13:00-14:30   Практичне заняття. 

                           Путівники: не завжди туристичні, не обов’язково на папері.

Дитяча бібліотека №4 

(вул. Бориса Антоненка-Давидовича, 10)

вівторок  15.08.2017

11:00-12:30   Зустріч з експертом. Воркшоп від архітекторки Христини Коляси.

                           Модернізм/планові райони/ публічний простір - що спільного 

                           між цими термінами та Сиховом?

                           Сихів - мекка для туристів: міф чи реальність? 

                           Як планують міста, райони, вулиці, будинки та хто є головними акторами?

12:30-13:00   Ланч (в приміщенні “ТЦ Інтерсіті” )

13:00-14:30   Практичне заняття.

                           Ігри з простором. Альтернативні маршрути.

Конференц-зал “ТЦ Інтерсіті” 

(пр. Червоної Калини,62А)

 середа  16.08.2017

11:00-12:30   Зустріч з експертом. Воркшоп від ілюстраторки Софії Філіпчук.

                          Візуалізація - вимога часу, засоби творчої візуалізації. 

  Малювати можуть всі, на всьому і завжди. Мистецтво скетчу та дудлінгу.

12:30-13:00   Ланч 

13:00-14:30   Практичне заняття. 

                           Прогулянка, польові роботи, зустріч з ініціаторами Скверу гідності.

Пекарня "Кримська перепічка" 

(пр. Червоної Калини, 62А, ТЦ «Інтерсіті», 1-й поверх біля ліфта)



 четвер  17.08.2017

11:00-12:30   Зустріч з експертом. Розмова з  Володимиром Бєгловим.

                          Як промувати освітній продукт? 

                          Все про бренд, креативну рекламу і цільову аудиторію.

12:30-13:00   Ланч  (в приміщенні “ТЦ Інтерсіті”)

13:00-14:30   Практичне заняття. Робота над освітнім продуктом.

Конференц-зал ТЦ ІнтерСіті 

(пр. Червоної Калини,62А)

 п’ятниця  

Наші експерти та експертки:  

 18.08.2017

11:00-12:30    Завершальне заняття. Робота із зібраними матеріалами. 

                           Адаптація до дизайну.

12:30-13:00   Час обіду (Піцерія Челентано)

13:00-14:30   Практичне заняття. Робота над освітнім продуктом.

Христина Коляса -    

Дитяча бібліотека №4 

(вул. Бориса Антоненка-Давидовича, 10)

архітекторка (архітектурна компанія ЗелемінZelemin), 

мандрівниця, відвідала більше аніж 30 країн.

Володимир Бєглов - співзасновник радіо SKOVORODA. Журналіст, громадський 

діяч, поет. У 2013 році разом з однодумцями заснував 

Інтернет-видання про успішних українців, ініціативу та 

відповідальність TheUkrainians.org, У 2017 році випустив першу 

поетичну збірку "FAITHBOOK".

Софія Філіпчук - iлюстраторка, художниця, майстриня, власниця бренду

"На дереві". Бере активну участь у мистецьких виставках, 

форумах та майстер-класах, авторка персональних 

виставок. 

Оксана Демків -   дизайнерка програми

Христина Бойко - координаторка програми


