III-OJI LIETUVOS MENO TERAPIJOS ASOCIACIJOS STOVYKLA
BURVELIUOSE
2013 m. liepos 12-14 d.
Viena meilės, kaip ir meno, savybių yra iš chaoso sukurti tvarką ir harmoniją.
Molly Haskell
Siūlydami savo meilę žmonėms, su kuriais gyvename tame pačiame pasaulyje ir laike,
nuraminame juos, save ir visa, kas vyksta aplinkui. Duodant ir priimant meilę, palengvėja
sunkumai. Mylėdami ir jausdamiesi mylimi niekada nesijausime vieniši savo kovoje. Partnerystėje
galime išgyventi daugybę sunkumų. (...) Kaip akmenuko, įmesto į vandenį, sukeltas raibuliavimas,
taip ir duota meilė panyra gilyn ir suteikia meilę tam, kas ją davė. Žodžiu, meilė, kurią duodame,
tai meilė, kurią gausime.
K. Casey ir M. Vancenburg, kn. Ką žada ateinanti diena

Lietuvos meno terapijos asociacija š. m. liepos 12–14 dienomis organizuoja trečiąją meno
terapijos ir kūrybinių improvizacijų vasaros stovyklą Burveliuose, daugeliui jau gerai pažįstamų
dailininkų Vitos ir Romo Balinskų etnografinėje sodyboje. Pasakojimai apie gražią meilę liudijančią
Daniliškio liepų alėją, mintis, jog Krekenavoje gyventa Maironio, „Pavasario balsuose“
besiveržiančio visą žmoniją meile apglėbti, ir Č. Milošo, iš dalies autobiografiniame romane „Isos
slėnis“ neslėpusio šiltų jausmų savo gimtinei – Šeteniams ir Nevėžio pakrantėms, subrandino šios
vasaros stovyklos moto – „Meilė artimui savo...“.
Burveliuose renkamės liepos 12 d., penktadienį, nuo 13.00 val. Stovyklos atidarymas – 14.00
val. Stovyklos uždarymas – liepos 14 d., sekmadienį, apie 16.00 val.

NUMATOMA STOVYKLOS DIENOTVARKĖ 1
Pirma diena (2013-07-12, penktadienis)
12.00–13.00 – Dalyvių registracija. Įsikūrimas.
13.00–14.00 – LMTa vasaros stovyklos atidarymas. Susipažinimas, instruktažas. Vedėjos Jolita
Balčiauskienė ir Vita Balinskienė.
14.00–16.00 – Pietūs.
16.00–18.00 – „Žodžio terapijos patyriminis seminaras "Meilė". Seminaras vyks Šeteniuose,
Nobelio premijos laureato Česlovo Milošo gimtinėje. (Pastaba: 10 km nuo Burvelių). Vedėja
Banguolė Šimkūnienė
18.00–20.00 – Vakarienė.
Nuo 20.00 – Kino vakaras. Filmas „Neliečiamieji“ (rež. Olivier Nakache ir Éric Toledano. 2011,
Prancūzija, Belgija).
Atsisveikinimas su praėjusia diena – žiogų čirpimo laikas.
Antra diena (2013-07-13, šeštadienis)
6.30–7.00 – Braidžiojimas po gaivią rasą ir pėrimas(is) dobilų vantomis.
7.00–8.00 – Tinginių mankšta.
8.00–9.00 – Pusryčiai
9.00–10.00 – Pirmos dienos refleksija. Vedėja Asta Vaitkevičienė
10.00–12.00 – Kūrybinės dirbtuvės „Lašas prie lašo = meilė, kaip ...?“. Vedėja Elena
Kasperavičienė.
12.00–14.00 – Pietūs.
14.00–16.00 – Kūrybinės improvizacijos užsiėmimas „Meilės asociacija“. Vedėja Vita Balinskienė.
16.00–18.30 – Pasivaikščiojimas Daniliškio liepų alėja.
18.30–20.00 – Vakarienė.
Nuo 20.00 – Kino vakaras. Filmas „Arčiau“ (rež. Mike Nichols. 2004, JAV).
Atsisveikinimas su praėjusia diena – žiogų čirpimo laikas.
Trečia diena (2013-07-14, sekmadienis)
6.30–7.00 – Braidžiojimas po gaivią rasą ir pėrimas(is) dobilų vantomis.
7.00–8.00 – Tinginių mankšta.
8.00–9.00 – Pusryčiai
9.00–10.00 – Antros dienos refleksija. Vedėja Asta Vaitkevičienė
10.00–13.00 – Išvyka į Krekenavos baziliką / Burvelių alkakalnį. Po šv. Mišių Krekenavos
bazilikoje ekskursija "Valanda su Maironiu". Ekskursijoje po Krekenavą lydės Šiaulių
maironiečių draugijos pirmininkė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Branguolė Šimkūnienė.
13.00–15.00 – Pietūs.
15.30 – Stovyklos uždarymas. Vedėja Jolita Balčiauskienė.
STOVYKLOS SĄLYGOS:
1. Savitarna ir savitvarka.
2. Savanorystė (pasirinkto darbo atlikimas): padengti / sutvarkyti stalus, arbatos / kavos
pertraukoms; ruošti bendrą vakarienę, padengti / sutvarkyti stalus pusryčiams, pietums,
vakarienei; dalinti maistą; suplauti indus.
3. Grūdinančios: lauko dušas (vanduo – oro temperatūros) ir tualetas.
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Remdamiesi ankstesniųjų stovyklų patirtimi, organizatoriai neatmeta galimų spontaniškų stovyklos dienotvarkės
pokyčių-intervencijų.

ATSIVEŽTI:
1. Miegmaišius.
2. Norintiesiems miegoti autentiškoje kaimo sodyboje lova ir patalynė bus, tačiau paklodę ir
užvalkalus turėti savus.
3. Indus, įrankius.
4. Higienos reikmenis.
5. Apsaugos priemonių nuo vabzdžių.
6. Sau mėgstamo maisto (dešrelių, žuvies, sūrio ar kt.) kepimui ant laužo (daržovėmis,
makaronais ir kruopomis bus pasirūpinta).
7. Papildomai savo individualioms reikmėms vaisių, saldumynų ar kt.
MAITINIMAS (ruošiame patys savanorystės principu):
Penktadienį – vakarienė (ant laužo keptos dešrelės, žuvis, bulvės – tai, ką tokiu būdu ruošiamam
valgiui atsivežame patys), šeštadienį – pusryčiai, pietūs (gaminsime bendrus pietus iš organizatorių
parūpintų produktų), vakarienė, sekmadienį – pusryčiai ir lengvi pietūs (gaminsime bendrus pietus
iš organizatorių parūpintų produktų). Pertraukėlių metu arbatą / kavą darysimės patys (kava, arbata,
sausainiai bus nupirkti). Nevalgantieji mėsos apie tai informuoja registracijos metu.
STOVYKLOS KAINA vienam asmeniui:
• 90 Lt – asociacijos nariams;
• asociacijos narių vaikams iki 7 metų dalyvavimas nemokamas;
• 50 Lt – vaikams nuo 7 metų bei kitiems asociacijos narių artimiesiems;
• 110 Lt – ne asociacijos nariams;
• 50 Lt – linkusiems nakvoti palapinėje (palapinė ir kas joje – turėti savo).
Pastaba. Į kainą įskaičiuota: apgyvendinimas šeimininkų sodyboje, reikalingos priemonės
kūrybinėms užduotims, produktai trijų dienų stovyklautojų maitinimui (makaronai, kruopos,
konservai, daržovės, kava, arbata, sausainiai ir kt.), mokestis už dalyvio pažymėjimą.
STOVYKLOS TAISYKLĖS:
• Laikomasi sodybos šeimininkų nurodytų aplinkos priežiūros, atliekų rūšiavimo ir kitų taisyklių.
• Visi atvykusieji privalo dalyvauti kurioje nors savanorystės veikloje ir atlikti pasirinktą bendrą
darbą.
• Stovyklos metu už vaikus atsako tėvai.
• Užsiėmimų metu laikomasi grupės taisyklių.
• Rūkantieji turi paisyti nerūkančiųjų teisių.
REGISTRACIJA
Elektroninė registracija vyksta iki liepos 10 dienos paspaudus nuorodą, esančią šio skyriaus
apačioje. Prieš registruojantis reikia pervesti avansą – 50 % visos stovyklos sumos į Lietuvos
meno terapijos asociacijos sąskaitą: LT277300010124077217, Swedbankas, mokėjimo paskirtyje
nurodant „Stovyklos mokestis“ ir išvardijant dalyvių vardus ir pavardes. Likusią sumą galima bus
sumokėti atvykus į stovyklą.
Jei kils neaiškumų, skambinkite tel. 8 620 69450 / rašykite el. paštu: menassveikatai@gmail.com
Registracijos forma:
https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dE9UUksxaS1VNk05Rnk2Wmx6M
zkwQWc6MA
Daugiau informacijos apie Lietuvos Meno terapijos asociacijos veiklą rasite adresu: http://www.menoterapija.org

Maloniai laukiame Lietuvos meno terapijos asociacijos narių ir besidominčiųjų meno terapija
liepos 12–14 d. stovykloje „Meilė artimui savo...“.

