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Літературний Форсаж: Нариси

Зима 2018-19

Літературний курс для дітей 9 -14 років на зимових канікулах.
День перший - Нариси Селфі
В перший день ми почнемо зі знайомства, і розберемося з тим що таке художня і не-художня
література. По дискутуємо на такі теми: чому деякі літературознавці вважають, що найвеличніший
роман цього століття буде саме не-художнім; наскільки важливими є спостереження для автора; де
шукати натхнення і чи необхідне воно, щоб писати. Далі виконаємо декілька письменницьких вправ,
щоб активувати спостережливість і приступимо до головного завдання дня: Нариси селфі
Нариси селфі – це захопливе завдання, яке допомагає навчитись поєднувати факти і фантазію,
допоможе поглянути на себе зі сторони, зробити перший крок до ідентифікації себе у світі, ну і знайти
невичерпне джерело натхнення – власне я.

День другий – Дивись і думай
На другий день ми підемо на екскурсію за лаштунки Оперного театру (25.12.18) або у кінотеатр
(3.01.19).
Поблукаємо коридорами і дізнаємось, які вправи на спостережливість робити, щоб писати краще. І
самі виконаємо декілька цікавих літературних завдань. Зокрема, занотуємо маршрут; будемо вчитись
помічати і фіксувати деталі; будемо визначати, що краще записати і запам’ятати, а що нам дійсно
потрібно; переглянемо експонати і портрети і спробуємо уявити, що роблять ці речі у ночі.
Після екскурсії завітаємо у кафе, і напишемо декілька теплих і смачних гастрономічних нарисів.

День третій – Подорож у часі
Ура! В третій день ми попрацюємо з зібраними матеріалами: нарисами, замальовками, сувенірами, і
т.д.
В цей день ми будемо справжніми дослідниками. Адже завдяки нотаткам, які учасники зробили, ми
відправимось у письменницьку подорож в минуле і майбутнє.
Будемо активно вмикати фантазію і уявляти картини минулого і майбутнього. Хто відвідує культурні
заходи, як виглядали ці люди колись, і що зміниться у майбутньому, що буде здаватися їм незвичним,
який артефакт варто залишити для майбутніх поколінь. Також дізнаємось, що таке епістолярний
стиль, мемуари і напишемо послання собі у майбутнє.
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День четвертий – Ритм & Колір
День четвертий буде в нас особливим, адже до літератури приєднаються такі поняття, як колір і ритм,
ніби запозичені в візуального мистецтва і музики. А може й ні? Як написати колір, і що таке ритм у
тексті – додаємо звуків і барв нашим нарисам! Ми виконаємо декілька письменницьких, вправ
почитаємо уривки з української і зарубіжної літератури (частково російською мовою) і напишемо
ритмічний текст – в кожного учасника текст заспіває по-різному! Може хтось складе білий вірш, а
може рифмований поетичний нарис. Для натхнення ми будемо використовувати однокольорові речі,
а ще замислимось чи є колір у різних смаків, і як би куштували різні ноти.

День п'ятий – Святкова історія
Випускний день. В цей день учасники презентуватимуть для батьків. Але це не все! П'ятий день буде
присвячений святковій історії: оповідання-конфетті або оповідання-сніговик. Історія існуватиме на
межі вигадки і фактів, де що – нехай вирішують читачі. І наприкінці звісно нагородження за участі
батьків.
В кінці курсу, учасники отримають підручник з вправами, друкований збірник і святкове оповідання і
лист у майбутнє. Це буде справжня літературна пригода.
Напишіть свої канікули на Літературному Форсажі! Рушаймо

Курс триває 5 днів з 10:00 до 16:00
Вартість курсу 3600 грн
(у вартість включено перерви на чай і теплий ланч)
Всі матеріали для занять учасники отримують в студії.
Заняття проходять за адресою: вул. Золотоворітська, 6А

Для участі обов'язково потрібно зареєструватися!
Форма для реєстрації: https://bit.ly/2SHchcw

Звертайтеся за тел. (099) 198 64 71 Ірина, academylucky@gmail.com

