
„S humorem a grácií navštívíme Asii“
Vážení a milí, SPOLU Olomouc a DDM Olomouc Vás zvou na 22. ročník Fimfára – festivalu
tvořivosti a fantazie, který inspirovala rozmanitá a rozlehlá Asie. Prostřednictvím nápaditých dílen a
zajímavého doprovodného programu jste zváni na pestrý víkend v Olomouci,.
Individuálně příchozím účastníkům z Olomouce a okolí nabízíme tento program:



Pátek 22. 6. 2018



19:00 – 22:30 Slavnostní zahájení festivalu a taneční večer – DDM Olomouc, tř. 17. listopadu 47



Sobota 23. 6. 2018



9:30 - 12:00 TVOŘIVÉ DÍLNY (přestávka na oběd 12:00 – 14:00).
Dílny jsou umístěny v prostorách DDM Olomouc, tř. 17. listopadu 47 a v blízkém okolí. Aktuální informace
budou vyvěšeny na nástěnce v přízemí hlavní budovy DDM.
Letos jsou pro Vás připraveny tyto dílny:
● Vzdušné kreace - vějíře
(Hospoda U Magora, Dolní náměstí 165/23, bývalý Sklep- naproti Kapucínskému kostelu)
● Oáza klidu - slackline,… (Bezručovy sady)
● Ornamenty s sebou – tisk na plátěné tašky (Rozárium)
● Vůně Orientu – vonné pytlíčky (Rozárium)
● Grácie (v) pohybu – zážitkový tanec (DDM – tř. 17. listopadu 47, Olomouc, sál v 1. patře)
● Rýžová setkání – papírové klobouky (prostor před DDM - tř. 17. listopadu 47, Olomouc)
● Hliněná fantazie – keramika (DDM – Pavilon zájmových činností, přízemí)
● Kouzlo henny (DDM - Pavilon zájmových činností, přízemí)
● Ateliér Bene – společné foto (DDM – Pavilon zájmových činností, 1. patro)
● Něžné a hravé malování (DDM – Pavilon zájmových činností, 1. patro)
● Suvenýr z cest – vlastní odznak (DDM – podloubí před Pavilonem zájmových činností)
20:00 – 22:30 KOMPONOVANÝ VEČER – TANČÍRNA, tanec, hudba i poslech
Místo (park nebo budova) podle aktuálního počasí.
Podvečerní a večerní časy budou upraveny podle průběhu Mattoni ½ Maratonu Olomouc. Možnost
fandit přímo u DDM.



Neděle 24. 6. 2018



9:15 – 9:30 Závěrečný RADOVANEC – DDM, tř. 17. listopadu 47, Olomouc
Po Radovanci jste zváni:
● na exkurzi k Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje (přednost mají platící účastníci)
● na výstavu Tajemná Indonésie – Sbírkové skleníky Flóry Olomouc
● na výstup na Radniční věž
● do Vlastivědného muzea v Olomouci na výstavu Jízda králů na Hané
Rozpisy pro přihlášení na nedělní dopolední nabídku budou vyvěšeny v pátek 22. 6. na DDM,
tř. 17. listopadu 47, Olomouc od 20:30.
V průběhu celého festivalu můžete spočinout v čajovně a kafírně
Za nepříznivého počasí je připravena tzv. „mokrá“ varianta programu.
Informace na recepci v DDM od pátku 22. 6. 2018.

Změna programu vyhrazena


Užitečné informace:

Přihláška:
Přivítali bychom, kdybyste předem vyplnili přiloženu přihlášku pro individuálně příchozí účastníky. Tu
odevzdali na recepci v DDM (pouze po dobu konání festivalu) nebo ji odevzdali v kanceláři SPOLU
Olomouc, Dolní nám. 38 (do 15. července 2018). Vytištěné formuláře budou k dispozici i na recepci festivalu
ve SPOLU Olomouc.

Jmenovky:
Doporučujeme vyzvednout a vyplnit u recepce festivalu na DDM Olomouc, tř. 17. listopadu 47,
1. patro hlavní budovy. Podle nich mohou organizátoři a spolupracovníci v dílnách poznat, že patříte
k festivalu.

Stravování:
Nabízíme možnost zakoupení stravenek na oběd/večeři. Platnost stravenek je pouze během Fimfára
a po sjednanou dobu rezervace ve vybraných olomouckých restauracích.

Fimfárovské tričko:
Je možné zakoupit během festivalu na recepci v DDM za režijní cenu (do vyprodání zásob).

Upozornění:
Během festivalu bude pořizovaná fotodokumentace z celé akce. Fotografie budeme používat pro
ukázku aktivit SPOLU Olomouc a jako doklad o realizaci projektu. Pokud nechcete být na fotografiích,
řekněte to, prosím, na recepci nebo přímo fotografovi. Děkujeme za pochopení.

Těšíme se s Vámi na hravé a sváteční chvíle, organizační tým festivalu Fimfárum:
Hanka, Barunka, Jitka, Helča a Ája



Kontaktní telefon a adresa:
Hana Nepejchalová: 606 461 022 nebo DDM, tř. 17. listopadu 47,Olomouc – Barunka Trávníčková (po dobu festivalu)

