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  אמנים  - ול קוראח

הפסטיבל שם . בפעם השלישית" אינדינגב"יתקיים פסטיבל  לאוקטובר 16-17בין התאריכים 

. ולצבוע את המרחב הדרומי המדברי בגוונים עזים ומלאי חיים, לעורר, לעצמו למטרה לעודד

  . ולא רק לאחד מהם, מוגדר ומכוון למוזיקה ולאמנות האירוע

גדל והפך להיות מוקד משיכה עיקרי ורציני לחובבי אמנות בשנים הקודמות הפסטיבל צמח ו

לא מסחרי ופתוח לקהל , בתור פסטיבל עצמאי. בכל קבוצת גיל ומעמד, ומוזיקה מכל הארץ

אנו ממשיכים להזמין ולקרוא לקהל להיות חלק בלתי נפרד ולהוות כוח של יצירת תוכן , הרחב

  .אינטראקטיבי בפסטיבל עצמו

 ,מייצג, סאונד, פלסטיתהאמנות ה מתחומירים רחבים בפני אמנים פותח שע" אינדינגב"

ותחומי אמנות  ,"אמנות יד שנייה וממוחזרת" ,גרפיטי, קומיקס, ציור, פיסול, מחול ,מיצב

על מנת לאפשר חשיפה הדדית וגדולה של אותם יוצרים לקהל רחב  ,מקוריים נוספים

  .מקורית ומעניינת, בלתי מתפשרתוכן ליצירת שטח אמנות , ולשיתופי פעולה עתידיים

של ) בשטח פתוח מדברי רחב ידיים(מעבר למוזיקה ואווירה מעולה יתווסף מרחב שלם 

 :מיצבי אומנות תחת הנושא

In - D – pendent  

  או

  2.0הכרזת העצמאות 

  ?איך אתם נכנסים לתמונה

י פתוח הוא ליצור אומנות מספיק טובה ובולטת שתעמוד בשטח מדבר) והאתגר(הרעיון 

  ,כל רעיון יתקבל בברכה בחיכנו הפתוח ,ותהיה בעלת נוכחות

 "ארטע זעאכן" ,שלנו תפאורת הפסטיבל מנוהלת על ידי מחלקת האמנות הסביבתית

ואנו מזמינים , ב מדי שנה"שואבת השראה וחזון מפסטיבל הברנינג מן המתקיים בארהו

  .ברצון יוצרים בעלי תעוזה וחזון לבוא ולהפריח את השממה באמנות מסוג זה

  

לשלוח הצעות להשתתפות והצגת עבודות  ל"נאנו מזמינים בזאת אמנים מן התחומים ה

  .בפסטיבל

ואת , )מייל, טלפון, שם(ולכלול פרטים אישיים, 27.09.09ד לתאריך על ההצעות להישלח ע

  . ההצעה



 26/08/2009 

במיוחד  ןאו עבודות שיש רצון להכינ, העבודות יכולות להיות כאלה שהוכנו מראש או בעבר

  .לאירוע

  . טירופים שלכםנוכל לעבוד מוקדם יותר ולסייע בהגשמת ה, ככל שתקדימו לשלוח

  ?לאן לשלוח

 artezahen@gmail.com  

  : ניתן גם להתקשר ל

  054-8038638: מיכל

  054-6667513: תום

  

  

  

  ...אז

ואמנות  מוזיקה(אתם מעוניינים להשתתף בפרויקט מהפכני בתחום האומנות בארץ אם 

  ).פלאסטית בשילוב מנצח

  )אנשים 3000קרוב ל(ולקבל חשיפה ענקית 

צרו איתנו ) הול ועוד דבריםמובטח הרבה אלכו( -צוות גדול של יוצרים מכל הארץ ולעבוד עם

  .קשר

  .מצורפים לינקים להתרשמות מהאווירה בשנים הקודמות של הפסטיבל

  

negev.peasinspace.com-d-http://in  

http://www.youtube.com/watch?v=mVEyGYRgRyg  


