CIHLAFEST 2022
Open Air festival v obci Slapy nad Vltavou 74
6. 8. 2022 od 11 do 23
Již tradiční festival nedaleko Slapské přehrady se letos uskuteční už po jedenácté v
Chráněném bydlení Fara v obci Slapy. Rozlehlá farní zahrada se na jeden den promění v
místo pro pobavení a setkání milovníků divadla a muziky. Na dvou scénách se 6. srpna
představí kapely nejrůznějších žánrů, divadla, žongléři, artisté. Návštěvníci se mohou těšit
na Cirk la Putyka a jeho cirkusovou expedici "Kaleidoscope". Letošní ročník bude posledním
ročníkem na tomto místě a v příštích letech plánujeme posunout festival do jiné destinace,
a proto se v programu budeme soustředit na představení sociálních služeb a problematiky
lidí s postižení. Odpoledne bude plné her a soutěží, které návštěvníkům přiblíží pocit "Jak se
mohou cítit v cizí kůži. Také se sjedou na svá vystoupení kapely, v kterých společně hrají
hudebníci s postižením i bez postižení. Radost z hudby si odpoledne posluchači užijí s
kapelami BeneBend a FaraBand. Ani večer nezůstaneme bez hudby a s kapelou Stanley´s
Old Boys si všichni milovníci osmdesátek zpříjemní sobotní letní podvečer. Celý den bude
zajištěno skvělé občerstvení, dílny pro děti i dospělé (facepainting, worshop s velkými
bublinami, psycholampa). V areálu zahrady se každoročně nachází i stanové městečko, kde
je možné po náročném dni přespat.

Více o programu
„Jak se cítit v cizí kůži“
Zážitková PSYCHOLAMPA: Třeba se vám rozsvítí
designérky Anny Marešové a režisérky Kláry
Jakubové. Zažijete při ní na vlastní kůži, jak se cítí
člověk se schizofrenií, když musí jít na poštu pro
dopis. A možná, možná se vám rozsvítí…

Novinkou jsou hry s názvem “Jak se cítit v jiné kůži”. Návštěvníci si budou moci interaktivní
hravou formou vyzkoušet, jak se cítí lidé, kteří jsou omezení v činnostech nějakým
handicapem nebo netradičními okolnostmi.
Spolu s klienty všech služeb Portusu se vám pokusíme přiblížit naší společnou práci.
Zprostředkujeme vám zážitek/ na vlastní kůži zažijete/ ukážeme vám, jaké to je orientovat
se na autobusovém nádraží bez písmen a čísel, jak si vybrat peníze z bankomatu, když
měřím 1,20 m? Zahrajeme si pexeso pro nevidomé, zkusíte si chůzi v terénu, jako člověk,
který má trubicové vidění...

FaraBand má koncert
Hudební seskupení lidí s mentálním a jiným
postižením, které vzniklo na základě
pravidelných muzikoterapií v chráněném
bydlení na Slapech
Klienti chráněného bydlení Slapy spolu s
Petrou Jankovou (zpěv, kytara), HeléN
RockHousle (housle) a Věrou Matulíkovou
(klavír)
Ne každý z nás se ráno probudí s úsměvem
na tváři, pocitem radosti a do běžného dne naskočí plný humoru a dobré nálady. Někdy se
prostě probereme a máme pocit, že se tak nějak nemůžeme vejít do vlastního těla. Lidé s
poruchou autistického spektra do nového dne často vstupují s téměř plnou sklenicí stresu a
napětí. Cílem terapie je harmonizovat duši člověka a naladit jej k propojení s ostatními členy
společného kruhu formou zvuku, zpěvu bubnování a tance.
“Cílem terapie je harmonizovat duši člověka a naladit jej k propojení s ostatními členy
společného kruhu formou zvuku, zpěvu bubnování a tance. Pecky, které jsme s klienty
chráněného bydlení nacvičili, předvedeme na naživo na CIHLAFESTU. Návštěvníci se mají na
co těšit.” říká Petra Škorpíková, vedoucí a zpěvačka FaraBandu.

BeneBend je kapela organizace
Benediktus z Chotěboře, kde hrají a
zpívají lidé s postižením spolu s asistenty.
Kapela hraje téměř výhradně svoji tvorbu
a vystupuje na festivalech, na našich akcí
pro veřejnost, v klubech, kavárnách, ve
školách a stará se tak mj. o přesah naší
práce na venek. Lidé s postižením zde
nacházejí seberealizaci, zažívají přijetí a
úspěch a mohou být sami sebou. Zároveň
široká veřejnost může objevovat dary těchto lidí. Setkáváme se s pozitivními, někdy až
extatickými reakcemi našich posluchačů.

CIRKUSOVÁ EXPEDICE ZA ČISTOU RADOSTÍ
Šílené skoky na obřím teeterboardu, skupinové taneční choreografie, závěsná akrobacie i
lety na trampolíně. Gag střídá trik a rytmická hudba smích, hypnotické obrazy kontrastují s
letní party pod širým nebem. Tradiční se potkává s moderním, ostřílení putykáři se mísí s
mladou cirkusovou krví. Celkem osm akrobatů, herců a tanečníků v představení probleskuje
podobně jako barevné střípky v krasohledu. Nemyslete. Otevřete oči, nastražte uši a nechte
se pohltit křiklavou koláží umu a radosti.
„Jak název napovídá, v nové show se soustředíme spíše na krásu formy, dynamiku a kouzlo
okamžiku, než že bychom filozofovali o nesmrtelnosti brouka.“ – Maksim Komaro
Po celý den bude také k dispozici občerstvení s grilovanými i dalšími dobrotami. Odpoledne
budou také výtvarné i pohybové dílny a aktivity pro děti i neposedné dospělé: výroba
placek, omalovánky, výroba papírových vějířů "akce cihla", sportovní aktivity (hod na cíl,
slalom, skok v pytli, stezka zručnosti a výtvarná aktivita - za každou aktivitu získá dítě
razítko, za všechna razítka získává odměnu.
Více informací a předprodej vstupenek na www.akcecihla.cz
Výtěžek z benefičního festivalu bude využitý na opravu izolace Chráněného bydlení Na
Vyhlídce v obci Slapy nad Vltavou.

