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Pokaż, że potrafisz pomagać!
____________________________
Chęć pomocy i internet. Tyle wystarczy, by dzieci z Ugandy mogły przylecieć na Brave Kids do
Warszawy! Wesprzyj projekt w zbiórce pieniędzy dla odważnych, młodych artystów. Zostało tylko 25
dni.
Brave Kids co roku ściąga do Polski dziecięce grupy z całego świata. Dzięki temu młodzi artyści mogą
podzielić się z nami swoją niezwykłą kulturą, którą prezentują w czasie licznych warsztatów i
nietuzinkowych spektakli. W tym roku odwiedzą również Warszawę.
- Zaprosiliśmy dzieci z Gruzji, warszawskiej Pragi, Ormian z Górskiego Karabachu oraz grupę z
Ugandy. Młodzi Afrykanie z grupy Amedas zaprezentują różnorodność i bogactwo swojej kultury. Nie
zabraknie tańców plemiennych, tradycyjnych śpiewów i nieznanych nam legend – mówi Justyna
Warecka, koordynatorka Brave Kids w Warszawie. – Dla tych dzieci, wizyta w Polsce, to spełnienie
marzeń o dalekich podróżach, możliwość poznania innych młodych artystów z odległych zakątków
świata, ale też jedyna w swoim rodzaju szansa na podzielenie się swoją piękną i bogatą kulturą.
Aby młodzi artyści z Ugandy mogli zaprezentować się warszawskiej publiczności, potrzeba 8 tysięcy
złotych na dwa brakujące bilety lotnicze – zaproszono sześcioosobową grupę w wieku 13 – 17 lat.
Czasu pozostało niewiele. Pieniądze na występ grupy Amedas zbierane są za pomocą platformy
crowdfundingowej. – To gwarantuje uczciwość i możliwość zaangażowania w projekt. Mamy 30 dni na
zdobycie funduszy. Jeżeli się nie uda osoby, które wpłaciły pieniądze dostaną je z powrotem na swoje
konta W ubiegłym roku również skorzystaliśmy z tej formy wsparcia Brave Kids w Warszawie więc
gorąco liczymy na powodzenie akcji i w tym roku – dodaje Justyna Warecka.
Chcesz zobaczyć młodych Ugandyjczyków na Brave Kids 2014?
Odwiedź stronę https://polakpotrafi.pl/projekt/brave-kids-warszawa, zdecyduj jaką kwotą chcesz
wspomóc projekt i wybierz swoją nagrodę. W zależności od przeznaczonej sumy, możesz otrzymać np.
pocztówki z podziękowaniami dzieci i organizatorów, podziękowania na stronie internetowej projektu,
rezerwacje na pokazy wstępne, występ finałowy oraz zaproszenia na wspólny piknik i warsztaty.
Brave Kids Warszawa odbędzie się w dniach 20.06 - 4.07. 2014 roku.
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