Poustevna rozšiřuje program: rozjíždí poslechové večery či audiodílnu
Literární klub Poustevna se v letošním roce proměňuje v nezávislé komunitní centrum a chystá
rovnou pět nových projektů. Vedle literatury se nově zaměří i na hudbu a zvuk. Všechny projekty
spojuje jedna věc: jejich obsah budete vytvářet i vy. A jak je u Poustevny sídlící v žižkovském
domě Radost zvykem, veškerý program nabízí díky finanční podpoře Evropského sboru solidarity
bezplatně. Hlásit se můžete i během roku v průběhu dílen.
Na konci března se můžete zapojit do čtenářského klubu na téma udržitelnost, který se
zaměřuje na práci s environmentálním žalem. V malé skupince si budete číst z knihy Aktivní
naděje, která pojednává o možnostech, jak proměňovat paralyzující pocity spjaté s
environmentálním žalem v pozitivně zaměřenou tvůrčí sílu. Kromě čtení inspirativních textů si
vyzkoušíte i praktická cvičení, pomocí nichž se v bezpečném prostředí naučíte lépe přijímat a
zpracovávat pocity strachu, smutku, vzteku a frustrace, spjaté s probíhající klimatickou krizí.
Literatura, ekologie a skupinová terapie v jednom.
Zájemcům stačí pouze vyplnit Google formulář.
Ve stejný čas začne i podpůrná skupina pro začínající autorky a autory sci-fi a fantasy
literatury. V rámci skupiny budete mít možnost prezentovat část svého autorského šuplíku, a
získat na své dílo zpětnou vazbu. Kromě toho se můžete těšit třeba na tipy, jak si proklestit
cestu mezi nakladatelstvími k vydání vysněné prvotiny. Samozřejmě bude prostor i na
vydatnou, nehierarchickou diskuzi o psaní a dalších tématech, která vás zajímají.
Přihlásíte se jednoduše vyplněním Google formuláře.
V úterý 29. 3. od 19:00 spouštíme poslechový klub současné nezávislé evropské hudby.
Každých čtrnáct dní budete poznávat vybrané album v komorním prostředí žižkovské
Poustevny, s tlumeným osvětlením a praskotem svíček. Žádné rozptylování; jen hudba,
pohodlný gauč nebo polštáře na zemi a vaše imaginace. První poslechovku odstartujeme s
ukrajinskou snovou folktronikou a další volba už bude na vás. Cílem je totiž vytvořit skupinu
až 10 lidí, z nichž každý a každá postupně vyberou jednu zemi a jedno album ke společnému
poslechu a následné neformální diskuzi.
Chcete se přidat? Stačí vyplnit Google formulář; další instrukce budou následovat.
V dubnu se otevře další speciální dílna: zvuková. Pokud s nadšením posloucháte podcasty,
soundart nebo audiowalky a chtěli byste si něco podobného sami vytvořit, přihlásit se můžete
na letošní kooperativní audiodílnu. Ve skupince různorodých lidí se dozvíte o možnostech,
které se skrývají v oblasti zvukové tvorby, a společně si něco vlastního připravíte i zrealizujete.
Bude to zvuková mapa Žižkova, doku-záznam vzpomínek na současnou turbulentní dobu
nebo audio ponor do života hlodavců? Ať se rozhodnete pro cokoli, Poustevna dodá odborné
kouče, takže v tom nebudete sami.
Pro přihlášení do dílny jen vyplňte Google formulář.

A pátý projekt? Ten už je jen na vás. V rámci otevřené výzvy máte možnost vymyslet vlastní
koncept, který následně zrealizujete v prostorách Poustevny. Chcete si vytvořit vlastní
čtenářský klub, udělat sérii workshopů nebo autorských čtení? Nebo něco úplně jiného? Stačí
se ozvat na email poustevnaradost@gmail.com a klíče od Poustevny můžou být vaše.
Nezapomeňte sledovat Poustevnu na Facebooku, Instagramu a oficiálních stránkách, ať vám
nic neunikne.
https://www.facebook.com/poustevnaradost
https://www.instagram.com/poustevna_radost/
https://poustevna.org
Pište nám na poustevnaradost@gmail.com

