400 km po zmianę - zaproszenie na
śniadanie prasowe
W imieniu organizatorów Fundacji Machina Fotografika, zapraszamy na śniadanie
prasowe na temat piątej, jubileuszowej edycji projektu „440 km po zmianę". Spotkanie z
pomysłodawczynią projektu Sylwią Nikko Biernacką, Ambasadorką Pauliną Pohl oraz
uczestniczkami wyprawy, odbędzie się w piatek 22 lipca, o godzinie 11.00 w Laboratorium
Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98 (budynek IV, część A).
Podczas śniadania organizatorzy wyjaśnią:
- dlaczego już po raz piąty idziemy „440 km po zmianę",
- o jaką zmianę chodzi,
- komu pomagamy i dlaczego,
- kim są Ambasadorki projektu,
- co będzie się działo 23 i 24 lipca w Gdyni, podczas piątych urodzin projektu.
Potwierdzenie obecności - Sylwia Nikko Biernacka, tel. 515 068 873 e-mail:
nikko@440km.pl
W tym roku projekt 440km świętuje pięciolecie. Co się będzie działo?:
- piesza podróż wzdłuż Bałtyku - 440 km po piasku (od Świnoujścia do Piasków),
- 23 i 24 lipca w Gdyni uroczyste zakończenie 5 edycji.
23 lipca, sobota:
Fontanna Skwer Kościuszki
- godz. 10.00 - 13.00 - Wspólne przejście Klubu 440 km po zmianę, niteczka Gdynia - Sopot,
zbiórka Fontana, Skwer Kościuszki
Gdyńskie Centrum Filmowe, plac Grunwaldzki 2
- godz. 15.00 - 16.30 - Spotkanie z Ambasadorkami projektu w formule „Żywej Biblioteki"
- godz. 17.00 - 18.30 - Warsztat „Podróże bez Granic: czyli kilka słów o tym co wydaje się
niedostępne, a jednak jest możliwe", prowadzenie Marta Ostrowska i Anna Urbańska.
- godz. 19.30 - Wernisaż fotografii Sylwii Nikko Biernackiej „Części wspólne" z udziałem
Ambasadorek projektu.
- godz. 20.00 - 21.00 - Przekazanie wózka i podnośnika Eli Pindel i „Ślad na piasku - czyli krótka
historia projektu"
- godz. 21.00 - 22.00 - Filmowa niespodzianka Pauliny Pohl, czyli pokaz filmu "Cheerleaderki".
Po projekcji spotkanie z reżyserem Sławomirem Witkiem i bohaterką filmu Moniką Matusiewicz.
24 lipca, niedziela:
Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98 (Budynek IV, część A)
- godz. 10.00 - 11.30 - Warsztat dla dzieci „Chodźmy razem na plaże", prowadzenie
Ambasadorka projektu Anna Rutz i Joanna Ciupał. Gdyńskie Centrum Filmowe, plac
Grunwaldzki 2
- godz. 12.00 - 13.00 - Filmowa niespodzianka Pauliny Pohl
Więcej na: www.440km.pl, www.facebook.com/projekt440km
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