Týden obyčejného šílenství
„Neuchopitelná, křehká duše, kterou nelze vyoperovat, změřit, vydezinfikovat. Lidé, kteří
nechápou, co se s nimi děje, proč se najednou nedaří učení, práce, celý svět se pokřivil a
spiknul proti nim, vzdalují se jim kamarádi, rodina... přichází bolest a nepřenosná
zkušenost....“ (MUDr. Lenka Fiedlerová)
Jak tenká je hranice mezi NORMÁLNOSTÍ a NENORMÁLNOSTÍ? Velmi tenká,
neviditelná...proto občanské sdružení FOKUS České Budějovice, občanské sdružení TAMTAM v rámci Týdnů pro duševní zdraví přichází s Týdnem OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ. Při
něm si lidé nemocní i zdraví budou hrát, vařit, povídat, zpívat nebo jen tak bloumat...

Pondělí 20. 9.
17:00 BROUK V HLAVĚ
Vyhlášení vítězů soutěže a vernisáž stejnojmenné výstavy.
18:00 KYTAROVÝ VEČER
Náhodné seskupení muzikantů do kterého se můžete zapojit i vy.

Úterý 21. 9.
16:00 PAVEL BROŽKA - Pivo
Jarmareční pimprlová komedie.
20:00 ELLING
Promítání norského snímku o životě, myšlení a jednání lidí s duševní nemocí. Hřejivě
nestandardní vyprávění o dvojici kamarádů z psychiatrie, kterak razí do velkého světa
telefonů, nákupů, poezie, těhotných sousedek, zestárlých básníků a krásných
veteránů...

Středa 22. 9.
Od 11:00 PALAČINKOVÝ DEN
Kolik lidí, tolik chutí – palačinky připraveny na rozmanité způsoby.
17:00 MEDVÍĎATA
Vystoupení českokrumlovského pěveckého sboru.
18:00 J. K. TYL – Kráska a zvíře
,, Brána lásky, citu a humoru se znovu otevírá ve věčném příběhu křehké Krásky a
milujícího zvířete … “
19:00 – ZELENÁ SAHARA
Přijděte se zaposlouchat a zatančit si na koncert skupiny afrických rytmů.

Čtvrtek 23. 9.
15:00 Soutěž o NEJCHUTNĚJŠÍ MYŠMAŠ
Co máte v hlavě dejte na pánev.
17:00 PSYCHÓZA ZNÁMÁ NEZNÁMÁ aneb Jak se mohu zbláznit?
Přednáška MUDr. Lukáše Krejčů.
18:00 OTEVŘENÁ DISKUSE

Pátek 24. 9.
15:00 ŠÍLENÝ FOTOATELIÉR
Fotografování nejzběsilejšího výrazu.
17:30 DIVADELNÍ DÍLNA V SUDu – Sešit s Čínskou holčičkou
Každá hra musí mít své hráče, každá hra má svého vítěze. Ale co když zjistíte, že se
hraje o Vás? Opravdu si myslíte, že žijete svůj život? Opravdu si myslíte, že máte sílu
něco změnit? Co když už není možné rozeznat co je skutečnost a co hra?
19:00 DRAŽBA FOTEK A OBRAZŮ Z VÝSTAVY BROUK V HLAVĚ
20:00 DIARYBA
Netradičně akustický koncert kapely hrající power rock na pomezí tradice a
moderního rocku.
21:00 ZRCADLA
Koncert folkrockové skupiny.
DOPROVODNÝ PROGRAM v průběhu celého týdne:
- Bláznivý trh s výrobky Sociálně terapeutické dílny Ateliéru Kočka
- tvořivé dílny s možností vyrobit si vlastní šperk, mozaiku nebo jiné upomínkové
předměty
- prodej občerstvení
- promítání dokumentů
Výtěžek z prodeje výrobků a dražby soutěžních fotek a obrazů bude zdvojnásoben Nadací
Divoké husy a použijeme jej na nákup automobilu pro komunitní tým. Pracovníci komunitního
týmu poskytují terénní formu služby uživatelům i mimo území města České Budějovice.
Nadace Divoké husy vyhlašuje ve dnech 18.9.- 1.10.2010 veřejnou sbírku ve prospěch
občanského sdružení FOKUS České Budějovice. Podpořit nás můžete i vy zasláním
příspěvku na číslo účtu 27000000/2700, VS 324 nebo zasláním SMS ve tvaru DMS HUSY
na číslo 87777. Cena jedné DMS je 30,- Kč. Divoké husy obdrží 27,- Kč, které budou použity
na zdvojnásobení výtěžku z celé akce.

Místo konání: Dům u Beránka, Krajinská 35, České Budějovice

