BUBEC o.p.s.

Základní informace o organizaci:
Umělecké studio BUBEC založili v roce 2000 sochař Čestmír Suška, režisér Jan Hřebejk a hudebník Karel Holas
v Praze Řeporyjích s cílem oživit zdejší kulturní a komunitní život. BUBEC, o.p.s. je nejen sochařské studio,
ale i kulturní a komunitní centrum v Praze-Řeporyjích.
Bubec organizuje rezidenční pobyty umělců, pořádá výstavy, dílny pro děti a mládež. Součástí je komunitní
zahrada a studio babyBUBEC. Ve studiu pracují umělci z ČR a zahraničí, každoročně se zde koná mezinárodní
umělecký festival Art Safari.
Vedle atelieru Čestmíra Sušky je vybudována komunitní Zahrada s dřevěnými hracími prvky pro děti z jeho
dílny. Zde probíhají četné sousedské a komunitní happeningy. Zde jsou zajišťována výtvarná dopoledne pro
nejmenší a odpolední kurzy pro všechny zájemce o výtvarno, od dětí po seniory.

Nabízíme:
1. Organizační podpora během FESTIVALU UMĚNÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU, tentokrát na téma
“Na hraně” s důrazem na architekturu a urbanismus
Proč využít tuto příležitost:
• získáte praxi nezbytnou pro studium výtvarné/kreativní školy
• setkáte se se zajímavými umělci nejen ze sochařského atelieru Bubec
• budete se pohybovat v atraktivních lokalitách Prahy
Jak dobrovolník pomůže:
• dobrovolník bude pomáhat organizátorům při přípravě akce, především instalaci uměleckých děl a
všeobecné produkci
• dobrovolník bude asistentem produkčního týmu během doprovodných programů festivalu
Termín a místo:
• kdykoli během června až září 2017
• Praha - Karlín a Palmovka, studio BUBEC, Tělovýchovná 748, Praha 5 - Řeporyje
Požadavky:

18 let

minimálně 3 měsíce spolupráce

2. Dobrovolnictví během výtvarných kurzů BUBEC
Proč využít tuto příležitost:
• získáte praxi nezbytnou pro studium výtvarné/kreativní školy
• setkáte se se zajímavými lektory kurzů pro děti (výpomoc v dětské skupině)
Jak dobrovolník pomůže:
• dobrovolník bude pomáhat lektorům během dopoledního programu pro dětskou skupinu
Termín a místo:
• kdykoli kromě července a srpna 2017
• studio BUBEC, Tělovýchovná 748, Praha 5 - Řeporyje
Požadavky:
• 18 let
• minimálně 4 měsíce spolupráce (1 semestr)

Kontaktní osoba:
Jitka Hvězdová - koordinátorka kurzů a zahrady BUBEC
603 163 482
jitka@bubec.cz
www.bubec.cz

