Tisková zpráva
FESTIVAL O DUŠEVNÍM ZDRAVÍ - OKOfest vol. 9
červen / červenec 2020, Městská část Praha 1

Nastávající letní měsíce zcela vybízí k tomu, přesunout se s naší fotografickou
výstavou OKO pod širé nebe a na čerstvý vzduch. To všichni po jarních restrikcích
vřele uvítáme. Proto jsme velmi rádi, že se nám podařilo za podpory Městské části
Praha 1 a Malostranské besedy doslova po Vltavě připlout na jeden z mála ostrovů v
Praze - konkrétně na Střelecký ostrov. Výstavu si zde můžete prohlédnout 
od
poloviny června do konce července.
Střelecký ostrov neboli Střelák láká právě v těchto slunných měsících k
návštěvě a to díky krásně rozkvetlým stromům, které vás v parných dnech schovají
pod své koruny, kde můžete spočinout a načerpat energii. Možná nepřeháníme, když
řekneme, že Střelák je zelená oáza v centru Prahy. Proslulá je zde i stylová kavárna
jménem Cocovan.
V rámci OKOfestu se na Střeleckém ostrově uskuteční koncert - Pocta Zuzaně
Navarové (Markéta Burešová, Petra Bílková a Mário Bihári) a to ve středu 1.7. od
19. hodin. Celý večer bude věnován duševnímu zdraví a Okofestu. Koncert je pro
návštěvníky zdarma.
Srdečně vás také zveme na oslavu 30ti let komunitních služeb v oblasti
duševního zdraví. Happening se uskuteční v pondělí 14. 9. od 12 hod na
Střeleckém ostrově.
Přijďte si vyzkoušet naši zážitkovou PSYCHOLAMPU od 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 do vlastních rukou.
Tato akce se pořádá ve spolupráci s Fokus Praha, iniciativa NA ROVINU, Green Doors,
PRAHA DUŠEVNÍ, NE/NORMÁLNÍ - muzikál, BONA, o.p.s., Studio 27 "zaostřeno na
duši" a dalšími.

Pořadatelem akce OKOfest je organizace Art Movement.
Projekt OKO mobilní komunitní centrum –

ODŽÍT – PŘEŽÍT – PROŽÍT? 
je

spolufinancován Evropskou unií.
Více informací na www.okocentrum.cz
FB - https://m.facebook.com/okomobilnikomunitnicentrum/
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