06.06.2014
		

16.00 		
18.00 		

Офіційне відкриття Майстерні міста
Виступ гурту Бурдон та вечірка з нагоди відкриття

07.06.2014
з 11.00 		
		
13.00 - 16.00
		
13.00 - 19.00
		
17.00 - 19.00
		
20.00 - 22.00
08.06.2014
13.00-16.00
		13.00-19.00
		
17.00-19.00
		
19.30-22.00
				
09.06.2014
11.00-13.00
				
		
13.00-15.00
				
		
15.00-18.00
		
18.30-20.00
				

IV Всельвівський Жіночий Велопарад, АВЛ
Еко-майстер-клас “Другий шанс”, Креативна Міжнародна Дитяча Школа
Альтернативна програма: Вело Поло, Lviv Hardcourt Bike Polo (LHBP)
Презентація проекту “Озеленення Городоцької”, Олександр Шутюк
DEB Event - музична подія від Німецького електронного посольства, Урбан-рух Lypneva
Еко-майстер-клас “Другий шанс”, Креативна Міжнародна Дитяча Школа
Альтернативна програма: Вело Поло, Lviv Hardcourt Bike Polo (LHBP)
Воркшоп “Концепція міста”, Міська інтернет-газета Postpaper спільно з Хочу Раю
Тестування настільної пізнавально-розважальної гри про Львів 				
“Leopolis 1527: відродження з попелу”
Місто рівних можливостей: ранок інтуїтивної музики, 						
Навчально-реабілітаційний центр “Джерело”
Дитяча рухома бібліотека “Хатинка Мумі-Троля” (щоденно з 9 по 12 червня), 			
Ініціативна група МоДо (Можливість Добра) спільно з Видавництвом Старого Лева
Адреси наших спогадів: Підзамче, Ініціативна група “Йота”
Презентація “Шедеври архітектури Львова, що можуть зникнути протягом наступних 		
10 років”, Інститут міста

10.06.2014
11.00-13.00
				
		
13.00-15.00
		
15.00-18.00
		
18.30 -20.00
		
20.00-22.30
11.06.2014
15.00-18.00
				
		
18.00-20.00
				
		
20.30-22.00
12.06.2014
11.00-13.00
		
17.00-19.00
19.30-21.00
				
13.06.2014
11.00-13.00
				
		
14.00-19.00
		
19.00-20.00
				

Місто рівних можливостей: театральний майстер-клас, 					
Навчально-реабілітаційний центр “Джерело”
Інтерактивний проект “Голоси міста”, Центр міської історії Центрально-Східної Європи
ВелоКвест “Звіринець Львова”, Управління охорони історичного середовища, ЛМР
Відкриті дискусії з управлінням архітектури та управлінням екології та благоустрою, ЛМР
Показ короткометражних фільмів Architecture shorts, Wiz-Аrt
Пішохідний квест “Австрійський Львів”, Управління охорони історичного 			
середовища, ЛМР
Відкриті дискусії з управлінням житлового господарства, управлінням інженерного 		
господарства, управлінням транспорту та зв’язку, ЛМР
Показ короткометражних фільмів Streetfilms, Урбан-рух Lypneva
Iнтерактивний проект “Голоси міста”, Центр міської історії Центрально-Східної Європи
Воркшоп “Озеленення майстерні”, Управління охорони історичного середовища, ЛМР
Технології та соціальний дизайн в місті. Показова демонстрація виробів, Остап Голяка, 		
Віталій Кирилів, в рамках проекту “Ідеї для міста” від міської інтернет-газети Postpaper
Місто рівних можливостей: художній майстер-клас, Навчально-реабілітаційний 			
центр “Джерело”
Воркшоп “Дитячий майданчик власноруч”, Урбан-рух Lypneva
Лекція Крістіни Монзер “Озеленення міста на прикладі еко- та урбан-проектів у США” 		
в рамках проекту “Ідеї для міста” від міської інтернет-газети Postpaper

14.06.2014
11.00-13.00
		12.00-14.00
				
		13.00-16.00
		
14.00-18.00
		
15.00-17.00
				
		
18.00-20.00
		
20.30-22.00

Iнтерактивний проект “Голоси міста”, Центр міської історії Центрально-Східної Європи
Майстерня міста на виїзді: Urban Cafe: “Площа Митна – ускладнена ревіталізація” 		
(музей скульптури І.Пінзеля, пл. Митна, 2), Інститут міста
щогодинні екскурсії будівлею Галицького сейму (ЛНУ імені Ів. Франка), УОІС
Жіноча майстерня, Ініціативна група “Спиці”
Майстерня міста на виїзді: воркшоп “Ревіталізація пл. Митної” (музей скульптури 		
І.Пінзеля, пл. Митна 2), Urban Ideas
Паркова дискусія “Ціна культури”, ЛММГО Мистецька майстерня Драбина
Показ короткометражних фільмів Rover Films, Wiz-Art

Партнери // Partners:

Postpaper.com.ua

ANASTASIA
SUDKOVSKA

Pup Zemli
pupzemli.org.ua

Спільний українсько-німецький проект
“Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова“

www.urban-project.lviv.ua
FB: Urban Project, GIZ Lviv

15.06.2014
12.00-19.00
				
				

День першого міського парку (в програмі: екскурсія парком, виставка старих 			
фото парку, костюмоване театральне дійство, оркестр в ротонді, танцювальні 			
майстер-класи), Управління охорони історичного середовища, ЛМР.

16.06.2014
9.00-18.00
Майстерня міста на виїзді: воркшоп “Ревіталізація пл. Митної”, (теоретична частина 		
				16 -19 червня, пл. Митна), Urban Ideas
		
11.00-13.00
Місто рівних можливостей: ранок інтуїтивної музики,
				
Навчально-реабілітаційний центр “Джерело”
		
13.00-16.00
Втрачені балясини львівських кам’яниць. Виставка та майстер-класи 				
				
(щоденно з 16 по 20 червня з 13.00), ЛМГО “Музей ідей”
		
16.00-18.00
Лекторій Майстерні міста: Соціальний портрет львів’янина: статуси, практики і 			
				
диспозиції, Руслан Савчинський, ГО ІДЕА-Разом
		
18.00-20.00
Відкриті дискусії з управлінням освіти, управлінням соціального захисту та 			
				
управлінням молоді, сім’ї та спорту, ЛМР
		
20.30-22.00
Жіноча майстерня: показ фільмів “Плетене місто”, “Вишиті історії”, “В’язанка”, 			
				
Ініціативна група “Спиці”
17.06.2014
11.00-13.00
Місто рівних можливостей: діалог в Майстерні міста та презентація акції 			
				
“Графіті на паркані”, Навчально-реабілітаційний центр “Джерело”
		
13.00-15.00
Iнтерактивний проект “Голоси міста”, Центр міської історії Центрально-Східної Європи
		
17.00-19.00
Лекторій Майстерні міста: Львів’янин: прописка чи окрема ідентичність?, 			
				
Данило Судин, ГО ІДЕА-Разом
		
19.00-20.00
Лекція на тему пішохідної інфраструктури, Громадський рух Дайте пройти!
		
20.30-22.00
ХАТНЄГРАННЯ. Презентація аудіо-візуального проекту “Частини міста.Львів”, 			
				
творчий осередок Пуп Землі
18.06.2014
13.00 		
Майстер-клас з виготовлення та обробки екологічних покриттів дерев’яних 			
				
поверхонь, експерт GIZ Крістоф Юнґганс
		
17.00-21.00
Жіноча майстерня, Ініціативна група “Спиці”
19.06.2014
11.00-13.00
Інтерактивний проект “Голоси міста”, Центр міської історії Центрально-Східної Європи
		
13.30-17.00
Тестування настільної пізнавально-розважальної гри про Львів “Leopolis 1527: 			
				
відродження з попелу”
		
18.30-20.00
Презентація на тему “Менеджмент кварталів: європейський досвід та можливості 		
				
впровадження у Львові”, GIZ спільно з ГО “Самопоміч”
		
20.00-21.00
Лекція на тему електронного квитка, Громадський рух Дайте пройти!
20.06.2014
9.00-18.00
Майстерня міста на виїзді: воркшоп “Ревіталізація пл. Митної”, (практична частина 		
				20 – 21 червня, пл. Митна), Urban Ideas
		
11.00-13.00
Місто рівних можливостей: театральний майстер-клас, Навчально-реабілітаційний 		
				
центр “Джерело”
		
13.30-17.00
Тестування настільної пізнавально-розважальної гри про Львів “Leopolis 1527: 			
				
відродження з попелу”
		
17.00-19.00
Лекторій Майстерні міста: Львів мультикультурний, Ігор Лильо. ГО ІДЕА-Разом
		
19.00-20.00
Міське середовище. Презентація Decoded: середовище проривних рішень, 			
				
Іван Сольський, в рамках проекту “Ідеї для міста” від міської інтернет-газети Postpaper
		
20.00-22.00
Показ короткометражних фільмів Rover Films, Wiz-Art
21.06.2014
12.00-19.00
		19.00-20.00
				
		
20.00-22.00
22.06.2014
12.00-14.00
		
15.00-17.00
		
18.00-22.00

Ярмарка ініціативних власників, Інститут міста
Майстерня міста на виїзді: воркшоп “Ревіталізація пл. Митної”. Презентація 			
результатів (пл. Митна), Urban Ideas
Показ фільму The Pruitt-Igoe Myth, Урбан-рух Lypneva
Інтерактивний проект “Голоси міста”, Центр міської історії Центрально-Східної Європи
Паркова дискусія “Культура як інфраструктура”, ЛММГО Мистецька майстерня Драбина
Музичне обличчя Львова з проектом ХАТНЄГРАННЯ, Креативний осередок Пуп Землі

23.06.2014
11.00-13.00
				
		
З 13.00 по 16.00
				
		
13.00-18.00
		
16.00-18.00
		
18.30-20.00
24.06.2014
11.00-13.00
				
		
13.00-18.00
		
18.00-19.00
		
19.00-20.00
25.06.2014
11.00-13.00
		
16.00-18.00
				
		
18.00-19.00
		
19.30-20.30
				
26.06.2014
11.00-13.00
		
16.00-18.00
		
19.00-21.00
				
27.06.2014
11.00-13.00
				
		
15.00-17.30
				
				
		
18.00-20.00
				
		
20.30-22.00

Місто рівних можливостей: художній майстер-клас, Навчально-реабілітаційний 			
центр “Джерело”
Екологічний майданчик для дітей. Рухливі та настільні еко-ігри (щоденно з 			
23 по 26 червня), Екологічний клуб “ЕРЕМУРУС”
Майстер-класи з реконструкції львівських вітражів, ЛМГО “Львів - столиця ремесел”
Лекторій Майстерні міста: Місто як соціальний текст, Вікторія Середа, ГО ІДЕА-Разом
Відкриті дискусії з управлінням культури та управлінням туризму, ЛМР
Місто рівних можливостей: майстер-клас з виготовлення сувенірної продукції, 			
Навчально-реабілітаційний центр “Джерело”
Майстер-класи з реконструкції львівських вітражів, ЛМГО “Львів - столиця ремесел”
Відкрита дискусія з управлінням охорони історичного середовища, ЛМР
Лекція на тему платного паркування, Громадський рух Дайте пройти!
Інтерактивний проект “Голоси міста”, Центр міської історії Центрально-Східної Європи
Лекторій Майстерні міста: “Свій” простір: проективні малюнки в дослідженні 			
сприйняття міста, Наталя Отріщенко, ГО ІДЕА-Разом
Відкрита дискусія з управлінням зовнішньоекономічних відносин та інвестицій, ЛМР
Екологічні інновації в місті. Показова демонстрація виробів, Остап Голяка, в рамках 		
проекту “Ідеї для міста” від міської інтернет-газети Postpaper
Інтерактивний проект “Голоси міста”, Центр міської історії Центрально-Східної Європи
Адреси наших спогадів: Середмістя, Ініціативна група “Йота”
Urban Cafe: “Головні виклики розвитку міста Львова: бесіда з представниками великого 		
бізнесу Львова”, Інститут міста
Місто рівних можливостей: майстер-клас з виготовлення сувенірної продукції, 			
Навчально-реабілітаційний центр “Джерело”		
Презентація арт-об’єкту “Мумі-тролі рятують стіну” та проекту “Інтеграційний 			
дитячий майданчик”, Ініціативна група МоДо (Можливість Добра) спільно з 			
Видавництвом Старого Лева		
Як працювати з громадами: воркшоп від Агенції Творчих Ініціатив “ę” (Варшава), 		
Ініціативна група “Йота”
Показ фільму “Житло для всіх”, Фестиваль кіно та урбаністики “86”

28.06.2014
12.00-18.00
				
		
18.00-20.00
		
20.30-22.00
29.06.2014
12.00-19.00
				
		
20.00-22.00
30.06.2014
16.00-22.00

Вело-майстерня Ровер Діда/Змагання з Вело Поло, Custom Bicycle Club 			
“Franky Kustom Family”, Lviv Hardcourt Bike Polo (LHBP)
Паркова дискусія “Культура вулиць”, ЛММГО Мистецька майстерня Драбина
Показ фільму “Знеструмлені”, Фестиваль кіно та урбаністики “86”
Вело-майстерня Ровер Діда/Змагання з Вело Поло, Custom Bicycle Club 			
“Franky Kustom Family”, Lviv Hardcourt Bike Polo (LHBP)
Презентація відео-проекту “Naked Lviv”, Wiz-Art
Офіційне закриття, пікнік та заключна вечірка на Майстерні міста

Протягом всієї Майстерні міста діятиме безкоштовний прокат велосипедів, а також виставка Європейського тижня мобільності.
Додатково гості матимуть можливість долучитися до роботи над картами улюблених місць та проблемних місць Львова.
Також зацікавлені зможуть щодня отримувати інформацію про проекти оновлення Львова та можливості реставрації.

