
Rekapitulace VI. ročníku 
prezentačního setkání  ČESKOLIPSKÉHO REGIONU 2011

Šestý ročník setkání handicapovaných  umělců  českolipského regionu a jejich  přátel se již  tradičně
uskutečnil ve dnech 21. - 22. května  2011 na Státním zámku v Zákupech. 

Dvoudenní kulturní setkání  se  již stalo vyhledávanou kulturní událostí, která svým pojetím přesáhla
region. Tvůrci vytvářeli během setkání, řadu zajímavých komponovaných prezentací, čímž  podpořili 
hlavní 
motto projektu :  Bez bariér v duši i v životě.

Svoji účastí podpořili projekt poslanec  PČR  Petr Skokan,
města  Zákupy   ing. Radek  Lípa,  zastupitelka  Miloslava  Hudáková,  ředitel  CZP  Libereckého  
kraje o. s.  Jaroslav  Leško, vedoucí  CZP LK  o. s. pro  region  Česká  Lípa  Bc. Anna  Pacholíková, 
předsedkyně  Krajské  rady a koordinátorka  NRZP  Eva Vosáhlová, předsedkyně  STP  Mgr. Vlasta
Prouzová, Zdena Laušmanová za Klub žen Zákupy. 
 
Setkání se  zúčastnila i řada  partnerů / sponzorů / , kteří  svojí  pomocí  přispěli k úspěšné  realizaci 
tohoto ročníku.

1. KULTURNÍ PŘEHLÍDKA   
 
- letošní přehlídku zahájil soubor historického tance VILA NELLA z Liberce
 - skladba programu byla rozmanitá, svoji činnost představily
 
             16  sólových hudebních vystoupení 
             11  tanečních souborů 
               2  divadelní dramatické soubory 
               4  pěvecké soubory
               2  
               
   Na přehlídce vystoupilo celkem 214 účinkujících.

2. VÝSTAVA - kulturní setkání
 
- prezentaci výtvarné činnosti tvořila:
 
                  - malba v pěti kategoriích
                  - fotografie
                  - textilní tvorba
                  - keramika
                  - kombinovaná technika

 - zastoupena tvorba:
                   - 33 výtvarníků / 478 děl a prací /
                   - 37 výtvarných kolektivů / 474 členů - 63 kolekcí /
                
 Výstava prezentovala tvorbu celkem 507 výtvarníků, klientů chráněných dílen a žáků ŽŠ a ZUŠ .     
 
Svoji  tvorbu   prezentovalo  21  chráněných  dílen při  oblastních  Centrech  zdravotně  postižených 
spoluobčanů.
Všechny tyto dílny se prezentovaly v průběhu kulturních programů svými  prodejními  stánky, jejichž
výrobky se staly vyhledávaným artiklem návštěvníků setkání.
  
Výstavu a  kulturní  vystoupení  za  příznivého počasí v nádherném prostředí  zámku  Zákupy 
navštívilo kolem 1300 návštěvníků, na zajištění  programů se podílelo 6 organizátorů.
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