
Objev PSYCHOZÓNU 
na Ghettofestu a buď v pohodě! 

4.6. OD 14.00

S Centrem Platan se kromě psychoterapie pojí i
mnoho komunitních aktivit jako stvořených pro
nadcházející dny. Ač se to na první pohled
nezdá, prostory v centru města skýtají  až
překvapivý klid, a nabízí spoustu možností, jak
čas u nás strávit. Dveře otevřené mají všichni,
kteří mají vztah k tvorbě, chtěli by poznat nové
lidi a nechat se inspirovat podnětnou atmosférou
kulturního života v Káznici. Zpěv, pohyb, divadlo,
výtvarná i módní tvorba, možnost práce i
odpočinku na zahradě či v řemeslné dílně? To
všechno u nás můžete zažít, třeba i v jednom
týdnu. A že nevěříte, že  uprostřed Bratislavské
jde najít klid a pohodu? Zkuste z Ghettofestu
odběhnout do Psychozóny a přesvědčte se sami!

Cílem série pěti setkání je uvolnění mysli skrze tanec, pěstování laskavého
přístupu k vlastnímu tělu a pohybu, vnímání vlastního těla kreativním
neodsuzujícím způsobem. Setkání jsou určena pro ty, kteří mají chuť se odpoutat
od zahlušujících myšlenek, a rozvíjet vnímavost k sobě i okolnímu světu skrze
pohyb. Není nutné mít za sebou jakoukoli pohybovou průpravu. Vycházet se
bude jak z civilního pohybu a spontánního tance, tak z drobných nenáročných
choreografií. Tančit se bude jednotlivě i ve skupině. Společně se na setkání lze
nořit do obrazů a daných kvalit, jež podporují stabilitu, otevřenost a proudění
tvůrčí energie, a přivádějí mysl k přítomnému okamžiku. Setkání budou vždy v
pondělí (30.5., 6.6., 13.6., 20.6. a 27.6.) v čase od 17:00 do 18:30. Je možné se
připojit i v případě, že jste nestihli první z termínů. Registrace předem nutná.

Poznáte víc svůj hlas a rozšíříte si paletu možností, co s ním jde dělat. Naučíte
se písničky z různých zemí ve vícehlasech, které jim dávají jejich specifické
kouzlo. Budeme si hodně hrát, improvizovat a objevovat. Pavla se věnuje práci s
hlasem a zpěvu přes 15 let. Sbírá lidové písničky a vícehlasy různých etnik. Učí
je na dílnách v Česku a v zahraničí. V Brně vede ženský sbor. Vyvíjí vlastní
metody učení zpěvu založené na hře a nejjednodušších principech. Baví ji
prozkoumávat různé barvy hlasu, souzvuky a vyprávění příběhů skrze písničky.
Sní o tom, aby si lidi byli blízko a zažívali pospolitost a zkouší to pomocí hlasu.
Termíny: úterky 31.5., 7.6. a 28.6. od 18:30 do 20:30. Registrace předem nutná.

HLASEM, PROSTOREM A ČASEM 
VEČERNÍ DÍLNY ZPĚVU S PAVLOU KOPŘIVOVOU
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11. ročník oblíbeného festivalu se blíží! V sobotu
4.6. se v lokalitě „brněnského Bronxu“ odehraje
tradiční akce plná hudby a zábavy.  Již třetím
rokem tvoří nedílnou součást festivalu i Centrum
Platan, které letos nabízí program v podobě
relaxační „Psychozóny“ ve stanu na zahradě
Káznice. Půjde o unikátní prostor pro zklidnění a
dočerpání fyzických i psychických sil s možností
sebepoznání, relaxace, povzbuzení všech smyslů
a kreativního vyžití. V 17:00 proběhne  také
autorské čtení literární dílny. Festival je zdarma.
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RADOSTNÁ MYSL V TANČÍCÍM TĚLE
POHYBOVĚ-TANEČNÍ SETKÁNÍ  SE SILVIÍ KUDELOVOU

Komunitní centrum pro osoby s psychickými potížemi - podpora na cestě za duševním zdravím. 
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ZAPOJTE SE DO NAŠICH KOMUNITNÍCH DÍLEN! 

 www.centrumplatan.cz / e-mail: centrum.platan@tripitaka.cz / tel. 601 327 803 / Bratislavská 68, Brno

Komunitní centrum pro osoby s psychickými potížemi - podpora na cestě za duševním zdravím. 
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čt od 16:30

st od 18:00

ZAHRADNÍ

VÝTVARNÁ

DIVADELNÍ 

ŘEMESLNÁ 

MÓDNÍ 

HERNÍ ODPOLEDNE 

čt od 17:00

po od 15:00 
a čt od 10:00

po od 17:00

út 1x za 14 dní
od 16:00

V zahradní dílně spolu pracujeme na zkrášlování nádvoří, sázíme a vyséváme
zeleninu a květiny, udržujeme záhony a samozřejmě sklízíme naše výpěstky!

Zájemci se naučí pracovat zejména se dřevem (ale i jinými materiály), a vyrábět z něj
různé doplňky či nábytek. V dílně lze získat cenné dovednosti, které pak účastníci mohou
využít i v běžném životě, je také možné realizovat vlastní nápady dle individuální potřeby.

Divadlo je bohatým zdrojem zážitků a uvědomění různých aspektů sebe sama. Může se
v něm tak najít každý, něco jako herecký talent není podmínkou. Jde nám spíše o
vytvoření prostředí, ve kterém lze zkoušet, experimentovat, osahávat si nové možnosti.

Záměrem výtvarné arteterapeuticky laděné dílny je nabídnout každému z nejrůznějších
technik to, co je mu blízké, a jaký styl práce mu vyhovuje. Na setkání je tak vždy
možnost vybrat si jak volnou tvorbu dle nálady, tak tvorbu inspirovanou tématem dané
hodiny. Součástí setkání mohou být v případě zájmu i krátké relaxace. 

Módní rukodílna je prostor pro tvorbu doplňků a práci s oděvem, včetně možnosti jejich
návrhů a prezentace. Můžete si vyzkoušet různé techniky a materiály, vyrobit si vlastní
šperk či nášivku, potisknout si tričko metodou sítotisku, případně se podílet na budování
módní značky.

v Café in the Ghetto
Termíny nejbližších setkání:  14.6. a 28.6. 2022

Jak to vypadá v prostorech Centra Platan? Přijměte pozvání na malou fotoprohlídku: 


