TIMES

Ден 3: Рокање до утро, да не држи до наредното
лето

На последниот фестивалски ден, не очекува патување низ времиња, места,
емоции... Со нас вечерва на Main Stage се Ali Farka Tourе band, култните и
домашни Архангел и String Forces, како и Projekt Rakija.

Доколку претходните два дена не ги посетивте изложбите на повеќе
локации во кампот и Church Stage, можете тоа да го направите и денес!
Андреј Мимевски со своите скуптури од железо, „Паз(л)и се“ – Изложба од
сложувалки, Социјално ангажирана Стрип изложба и селектирана изложба
од фотографии од овогодинешното издание на Паратисима Скопје, се
трајни поставки кои го разубавуваа Д Фестивал сите три фестивалски
денови. Нив може да ги најдете на различни места и стејџови.
За гурманите и гастрономите, денес повторно ќе “Си крчкаме”, но
овојпат со гостите од струшкиот фестивал ДримОН.

На ПлоштАрт имаме три дебати

Со почеток од 11 часот, Центарот за климатски промени Гевгелија, ќе

одржи награден квиз кој за цел има да ја поттикне свеста и да едуцира за
еколошките промени. Потоа, следува едукативната дебата “Дрога у пијачка”
на ХОПС, со почеток од 12 часот. Од 15 часот пак, на ред е дискусијата Be a
change maker на Младинскиот културен центар –Битола, на Campground.
Од работилници, за денес ви поДготвивме да научите како се компостира и
произведува простор за органски отпад, на „Големо да расте“ на GoGreen, на
еко отпад стејџ, со почеток од 14 часот. А, МакеДокс само за Д набљудувачите
подготвија работилница за документарци, на Church Stage. Денес е и
последен ден од Treasure Hunt-от на ЦИД Куманово, па доколку се уште не
сте го нашле богатството, побрзајте!

Медитација преку уметност
Медитацијата не секогаш мора да значи дека ќе седите со нозете накрсно
и е се преправате дека сте отпловиле на вашето „среќно место“. Понекогаш,
медитацијата може да ја спроведеме преку користење на нешто во што
сите уживаме – уметноста. За да видите како е тоа можно, посетете ја АРТ
медитацијата на ХОПС, од 4 часот во Дебатниот шатор.

Уживајте и денес, па до наредното лето!

НЕДЕЛА, 15.07 - РАСПОРЕД ЗА БИНИ
church stage

MOSQUITO
STAGE

main STAGE

lakeawake
STAGE

15:45 - CHALGIA
SOUND SYSTEM

16:30 - SPECTRUM

21:00 - STRING
FORCES

23:00 - MODUAL

17:15 - KAIN

22:00 - ALI FARKA
TOURЕ BAND

00:30
EGORYTHMIA

18:00 - RAP POZITIV

23:05 - PROJEKT
RAKIJA

02:30 - DUAL
RESONANCE

18:45
MESZECSINKA

00:10 - ARHANGEL

03:30 - SPIRIT
ARCHITECT

19:45 - SEA + AIR

04:30 - AlBioRiX

НЕДЕЛА, 15.07 - РАСПОРЕД ЗА ПЛОШТАРТ
ДЕБАТИ

РАБОТИЛНИЦИ

ИЗЛОЖБИ И ФИЛМОВИ

11:00–12:00 - Кој сака
да биде милио...
екологист?

12:00-18:00 - SHAPE YOUR
NEXT EVENT

19:00 Проекција на
филмови: MakeDox

12:00–14:00 - Дрога у
пијачките

12:00-18:00 - „Iron (Wo)
Man“

14:00 - Дискусија: Be a
Change Maker

12:00-18:00
ВОЛОНТЕРСКИ ЦЕНТАР
СКОПЈЕ

Постојана поставка:
DEV9T

12:00-14:00 - СИ
КРЧКАМЕ... ПАРТ ТУ

Постојана поставка:
„Д-Паратисима Скопје“

14:00 - АРТ медитација

Постојана поставка:
Стрип изложба

14:00 - Големо да расте
15:00-18:00 - Treasure
Hunt
Само за Д набљудувачи:
Докуникулци

Постојана поставка:
„Паз(л)и се“

