Tryliktoji

Meno8Dienos Stovykla

2017 m. rugpjūčio 20d. (sekm.) – rugpjūčio 27d. (sekm.)

Neringos stovykloje, Vermonto valstijoje
tryliktą kartą ruošiama kūrybinė stovykla suaugusiems

Meno8Dienos
Kviečiame visus kūrybinės dvasios žmones, nuo 21 metų iki pensijinio amžiaus, praleisti 8 dienas
Neringos gamtoje. Žiniomis pasidalins ir praktinius užsiėmimus praves profesionalai lietuviai dailininkai,
menininkai, muzikai ir rašytojai. Programa bus vedama lietuvių kalba ir skirta meno mėgėjams.
Siūlome stovyklauti visas aštuonias dienas, kad visapusiškiau įsigilintumėte į kūrybinius projektus.
Galima užsiregistruoti ir trumpesniam laikui.

NUMATOMI UŽSIĖMIMAI
•
•
•
•
•
•

grafika, keramika, piešimas, tapyba, tautodailė, fotografija, juvelyrika
lietuviško etnoklutūrinio paveldo pamokos
kūrybinis rašymas, diskusijos dvasinėmis temomis
kūrybinė išraiška – drama, šokis, pratimai
dainavimas
teminiai vakarai (menininkų kūrybos pristatymai, lietuviški filmai, kaimiška vakaronė ir t.t.)

Kai kurios pamokos tęsis visą savaitę, kai kurios – trumpesnį laiką. Per dieną bus galima lankyti keletą
skirtingų užsiėmimų.
Šeštadienį (rugpjūčio 26d.) numatomi specialūs savaitgalio kursai tiems, kurie gali atvykti tik
savaitgaliui.
Prisirašykite prie Meno8Dienos Facebook puslapio, jeigu norite sužinoti daugiau stovyklos naujienų.
ATVYKIMAS IR IŠVYKIMAS
Kviečiame atvykti į Neringą sekmadienį, rugpjūčio 20 d., po 12-tos valandos. 0ficialus atidarymas įvyks
5 val. p.p. Stovyklos programa baigiasi sekmadienį, rugpjūčio 27d. po pietų.
STOVYKLOS MOKESTIS
• $80 už naktį.
• Užsiregistravusiems iki rugpjučio 1d. suteikiama 20% nuolaida ($64 nakčiai)
Mokestis padengia:
- visą maistą (įskaitant pusryčius, pietus, vakarienę, vakarones);
- apgyvendinimą stovykliniuose nameliuose (atsivežkite patalynę);
- pamokas ir meno projektams priemones (tik juvelyrikos reikmenims bus papildomas mokestis)
Prašome su registracijos anketa atsiųsti negrąžinamą $50 registracijos mokestį, kuris bus
atskaičiuojamas nuo pilno stovyklinio mokesčio. Likusį mokestį bus galima sumokėti atvykus į stovyklą.
Raginame užsiregistruoti kuo ankščiau. Tai padės mums geriau suplanuoti programą.
Visais klausimais apie Neringos Meno8Dienas prašome kreiptis į rengimo komitetą:
Gintarė Bukauskienė zybuokle@gmail.com
Danguolė Kuolienė danguole@kuolas.com
Reda Veitaitė Limantienė redavl@msn.com
Janė Venckutė Žirlienė jane.mentorco@gmail.com

APIE “NERINGOS” STOVYKLĄ
1969 m. Šv. Mergelės Marijos Vargdienių Seserys perkėlė Immaculata stovyklą į
Vermontą ir įkūrė Neringą. Nežiūrint, kad per daugelį metų administracinės formos keitėsi, kartu su
2016 m. naujai įkurta Camp Neringa, Inc. tęsiame Neringos misiją ir Neringos ateities tikslas išlieka
tie pats: religinis, kultūrinis bei pozityvus asmens ugdymas.
Atsižvelgdami į Neringos stovyklos tikslus ir krikščionišką misiją bei stovyklautojų pageidavimus,
skelbiame, kad Meno8Dienų savaitė nėra pramoginė, atostoginė stovykla, bet skirta kūrybiniam
ugdymui, dvasiniam praturtinimui bei kultūros puoselėjimui.

Meno8Dienos
2017 m. rugpjūčio 20d. (sekm.) – rugpjūčio 27d. (sekm.)
REGISTRACIJOS ANKETA
VARDAS:_____________________________________________________________________
PAVARDĖ:____________________________________________________________________
ADRESAS:____________________________________________________________________
TELEFONAS:__________________________________________________________________
ELEKTRONINIS PAŠTAS:________________________________________________________
___ užsiregistruoju iki rugpjūčio 1d. _____ naktim. Kaina $64 už naktį.
$64 X ______ naktys = $_______________
___ užsiregistruoju po rugpjūčio 1d. _____ naktim. Kaina: $80 US už naktį
$80 X ______ naktys = $_______________
ATVYKIMO DATA: _______________________IŠVYKIMO DATA_____________________
NORINT UŽSIREGISTRUOTI REIKIA:
1. Užpildyti registracijos anketą.
2. Pridėti $50 registracijos mokestį (Camp Neringa, Inc. vardu).
3. Pasiųsti popieriniu paštu.
Norint gauti nuolaidą, reikia užsiregistruoti ir atsiųsti registracijos mokestį iki rugpjūčio 1d.
Jeigu dėl registracijos turite klausimų, prašom teiraukitės Danos: dana@neringa.org
Siųsti: Camp Neringa
c/o 4 Johnson Street
Newburyport, MA 01950
Stovyklos adresas: Camp Neringa
147 Neringa Road
Brattleboro, VT 05301
Telefonas: 802-254-9819 (Vasarą)
Smulkesnę informaciją apie stovyklavietę ir patalpas galite rasti Neringos svetainėje: www.neringa.org

