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БЮЛЕТИН НА
ДОБРОВОЛЦИТЕ
ВСИЧКО ЗА ДОБРОВОЛЦИТЕ КЪМ "ПЛОВДИВ 2019"

АПРИЛ: СЪБИТИЯ
01.04.2019 г.: Променяне
04.04.2019 г.: Чуйте ни - Артистичен Интелект
06.04.2019 г.: Интеграл Пловдив
06.04.2019 г.: DJ Уъркшол
06.04.2019 г.: Археология за всеки
11.04.2019 г.: Предизвикателството за социална
промяна
12.04.2019 г.: Дългият път към звездите
12.04.2019 г.: Пре-създай Пловдив
12.04.2019 г.: Квартална сцена
13.04.2019 г.: Музикални Прояви за Пловдив 2019
13.04.2019 г.: Гласове от България
15.04.2019 г.: Одисей
15.04.2019 г.: Луна
15.04.2019 г.: „Да бъдем различни – 40 години с
песните на „Пим-Пам“ е музикален проект
15.04.2019 г.: Inspire Plovdiv
16.04.2019 г.: От Толедо До Пловдив
16.04.2019 г.: Сподели историята
17.04.2019 г.: Скриптографът
17.04.2019 г.: Откриване на Изложба "Терен Медея"
17.04.2019 г.: Път на младите
18.04.2019 г.: Времето На Алафрангата
19.04.2019 г.: Lummix 2019
19.04.2019 г.: Кинопловдив
19.04.2019 г.: Шаблони - Изложба
19.04.2019 г.: Айкидо Семинар и Ембукай
20.04.2019 г.: Electric Orpheus - Spring Festival
21.04.2019 г.: Превъртане. Приказката Аз
21.04.2019 г.: Принцът на морето и принцът на
земята
22.04.2019 г.: Цикадите
23.04.2019 г.: Концерт Вяра
24.04.2019 г.: ATOM Хореографски серии #3
25.04.2019 г.: Жива стена

Да станеш пловдивчанка
ФРЕЯ ФОЛ

Аз съм Фрея, на 23 години, от Германия. Учих Литература и история на
изкуството във Франкфурт, като през юни миналата година завърших
бакалавърска програма за изкуства. По време на образованието си открих
страстта си към теченията на реализма и натурализма, както и към
модерното изкуство.
Ще бъда доброволец в Пловдив за следващите 6 месеца. Доброволствам
към немския Гьоте институт и ще работя като стажант от отдел Маркетинг
за Пловдив 2019. Щастлива съм, че имам възможността да съм тук, точно в
годината, в която Пловдив е Европейска столица на културата.
Пристигнах в България за първи път преди две седмици. Оттогава вече
имам чувството, че съм взела правилното решение - да бъда доброволец в
Пловдив. Хората ми предлагат помощ където и да отида и дори ми казват
да им се обаждам по всяко време на денонощието. Това е напълно
различно преживяване за моята опитваща се да бъде независима и
неангажираща другите природа. Същевременно много ми помага да се
чувствам добре дошла.
Искате ли да научите повече за приключението на Фрея в Пловдив и
България? Прочетете останалата част от блога й на:
www.plovdiv2019.blogspot.com!

ВАЖНО: : създадохме инстаграм акаунт за нашите доброволци. Можете да
ни последвате и да гледате снимки и новини за Доброволци от Пловдив
2019
Намерете ни на: plovdiv2019_volunteers

Седмични срещи на доброволците през април!
Къде: СКЛАД, ул. "Екзарх Йосиф" №16
Кога: 18:00 часа

4 април: Доброволчеството като част от историята на България
Гости тази седмица ще бъдат Комитет "Родолюбие", които ще представят
отделни емблематични личности и интересни факти за миналото, свързано с
доброволчеството в България. Комитет "Родолюбие" се "ражда" на 13.01.2006г.
в гр. Пловдив, където група патриоти, милеещи за славната история на
отечеството, решават да учредят дружество, което да изучава и възвеличава
бойните и културни подвизи на българите през вековете. Целите на комитета
са насочени главно към запазване на българската история, укрепване на
родолюбието като ценност сред подрастващите, съхраняване на
българщината в родината и извън нея, колекциониране на разрешени от
закона предмети свързани с историята и други. Очакваме ви!
11 и 12 април: Аз, ти, Пловдив - обучение за доброволци
Всички си мечтаем за една чиста Европейска столица на културата. БГБъди
Активен целят да го постигнат, стартирайки проекта "Аз, ти, Пловдив", който да
намали отпадъците по време на събития от нашата програма. Под мотото
#почистваме заедно се планират пет зони в града, които ще бъдат почистени
от доброволци, а събраните отпадъци ще допринесат за рециклирането на
2019 кг опаковки. В рамките на обучението за доброволци, което ще се
проведе на 11 и 12 април, ще научите как можете да станете част от тази
положителна промяна в града на тепетата.
18 април: Айляк парад
Включихте ли се в работилниците на Айляк парада? А подготвяте ли се за
събитието на 4 май? Ако искате да разберете малко повече за този акцент от
програмата ни и да научите какви свободни позиции има за доброволци,
заповядайте на срещата, където Пламен и Елена от Жар театър ще ни
разкажат за идеята, която стои зад изкуството на Айляка. Не пропускайте!
25 април: Доброволстване в кризисни ситуации
Доброволното формирование Пловдив 112 ще ни посети отново, за да
подготви доброволците за всички кризисни ситуации, които могат да
възникнат по време на големи събития. Ще има теоретично и практическо
обучение по долекарска помощ и пожарна безопасност и ще разберете как
бихте могли да получите по-задълбочени познания по темата. Заповядайте!

Рождени дни на
доброволците
ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН!
03.04.2019 г.: Ivaylo Nikolov
05.04.2019 г.: Ani Stoynova
06.04..2019 г.: Victoria Todorova
06.04.2019 г.: Denitsa Pilkova
08.04.2019 г.: Simeon Peev
08.04.2019 г.: Steff Stefanova
12.04.2019 г.: Nikolai Vasilev
12.04.2019 г.: Иванина Петрова
15.04.2019 г.: Vanya Georgieva
15.04.2019 г.: Iva Gesheva
18.04.2019 г.: Лилко Петков
19.04.2019 г.: Atanas Dimitrov
19.04.2019 г.: Marion Labrousse
20.04.2019 г.: Sencer Aydemir
22.04.2019 г.: Jacqueline Nalbandyan
22.04.2019 г.: Antonia Cholakova
23.04.2019 г.: Гергана Гешева
24.04.2019 г.: Stanislava Tasheva
24.04.2019 г.: Eliza Musa
25.04.2019 г.: Emel Pedri Murad
25.04.2019 г.: Константин Тунчев
25.04.2019 г.: Tanya Kapova
26.04.2019 г.: Rallina Kamzhalova
29.04.2019 г.: Radost Miteva
30.04.2019 г.: Vanesa Koycheva
30.04.2019 г.: Georgi Pechev
30.04.2019 г.: Любомира Генева

Честит рожден ден от
всички нас, екипа на
"Пловдив 2019"!

СЛЕДЕТЕ СЪОБЩЕНИЯТА ЗА СЪБИТИЯТА ВЪВ ФЕЙСБУК, ТЕМИТЕ И ДАТИТЕ МОГАТ СЕ ПРОМЕНЯТ!

АКЦЕНТИ: 4 АПРИЛ 2019

ЧУЙТЕ НИ – АРТИСТИЧЕН ИНТЕЛЕКТ
Фондация "Пловдив 2019“ представя за първи път в България престижната колекция от съвременно
изкуство на "Дойче телеком“. Като допълнение, наред с творбите от "Колекция Телеком“, в изложбата ще
бъдат включени и нови произведения от български художници, специално поръчани по повода, както и
българско съвременно изкуство от последните 30 години.

"Чуйте ни – Артистичен интелект" ще бъде представена на няколко места. В някои от къщите в Стария град
фини интервенции на съвременното изкуство създават баланс между актуалните артистични позиции и
историческата среда на сградите. Изложбите в пространствата на Градската.

Volunteer Vacancies
Контакт: volunteers@plovdiv2019.eu
Тютюневият град (15 – 19 април): имаме нужда от доброволци, които да помагат с
различни задачи (пример: правене на резервации), по време на работилници,
които ще се проведат през април.
Lummix (19.04.2019): нуждаем се от доброволци, които да помогнат със
светлинния фестивал. Ако се интересувате, изпратете ни имейл на адреса по-горе;

Посрещане на гости (1 – 5 април): имаме нужда от доброволци, които да
посрещат чуждестранни гости на фондацията, в Пловдив и на Летище София.

Работилници "Stalker Teatro" (10, 11, 12 април): нуждаем се от 30 доброволци,
които да участват в тези работилници и в парада на 04.05.2019 г.
Айляк работилници (6, 7, 13, 14, 20, 21 април): ще има няколко работилници,
по време на които ще можете да направите своите парадни Айляк
костюми и маски в СКЛАД. Материалите и напътствията са осигурени.
Заповядайте!
ФАКТ ЗА
ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО

Доброволстването е страхотен
начин за нови запознанства, за
създаването на приятелства,
които могат да продължат цял
живот. Чрез упорития труд и
отдаденост на другите можете
да бъдете вдъхновени да
започнете свой собствен проект
отначало, с който да помагате
на други или да промените
кариерния път, който сте си
поставили отначало.

Това е всичко за този месец.
Благодарим ви, че сте наши
прекрасни доброволци.
Надяваме се да ви видим на
следващата среща.

