הליכות ג'יין 10
קול קורא לפסטיבל הליכות ירושלים 2021
חמישי עד שני |  6-10במאי
"לערים יש את היכולת לתת משהו לכל אחד  -רק בגלל ,ורק כאשר ,הן נחגגות על ידי כולם"
ג'יין ג'ייקובס ,מותן וחייהן של הערים האמריקאיות הגדולות.

מי אנחנו?
פסטיבל  Jane's walkהוא אירוע עצמאי המתרחש בו זמנית ביותר מ 150-ערים בעולם ,במסגרתו אלפי
א.נשים יוצאות ויוצאים לסיורים מקוריים ומעוררי השראה בהדרכת תושבים של העיר .השנה נחגוג יום
הולדת  10לקיומו של הפסטיבל בארץ!
הפסטיבל קורא להתבוננות חדשה ומקורית במרחבים עירוניים ובתהליכים המתקיימים בהם ,בכוונה ליצור
הזדמנויות חדשות למפגש בין אנשים .הפרויקט מפנה את תשומת הלב לעוצמה הגלומה בהליכה כמעשה
המשפיע על הסביבה ,מאפשר חשיפה של ידע חדש ,רובד עלום בחייה של העיר .נקודות המבט השונות של
המשתתפים באירוע מרכיבות מארג של מסלולים היוצרים מיפוי חדש וחד פעמי של העיר ומספרים את
סיפורה האחר ,זה שאינו נכתב בספרי ההיסטוריה ,הסיפור שעדיין לא סופר על ירושלים.

מה אנחנו מחפשות?
אותך .מהרקע שלך ,עם האמונה המיוחדת שלך ,מהחלק הספציפי הזה בעיר ,עם נקודת המבט המקורית
שלך ומתחום העניין שמדליק אותך .כן ,אותך .יש לך ידע משמעותי שיכול להאיר אחרים.
אנחנו קוראות לכל אוהבי העיר ויודעי סודותיה :אמנים ,פעילים חברתיים ,מתכננות ערים ,חוקרים
בתחומים שונים ,אנשי ציבור ,אדריכליות ,יוצרים ועוד ,לבוא ולהוביל הליכה במהלך ימי הפסטיבל .זו
הזמנה עבור כל אדם שירושלים פועמת בעורקיו להוביל קבוצה ולגלות לה את העיר מנקודת מבטו
הייחודית או לשתף בידע מסקרן על העיר :אם היית יכולה לקחת קבוצת אנשים לטיול בעיר ,בכל מקום
אפשרי ,לאן הייתם הולכים?
השנה ,בהתאם למצב אנו מזמינות אתכם לתכנן סיורים המתקיימים במרחב הפתוח.

מתי זה קורה?
 6-10במאי

איך זה יראה?
במסגרת הפסטיבל יתקיימו עשרות סיורים עירוניים מקוריים והליכות שיתופיות .כל אחד ממסלולי ההליכה
בעל אופי ושפה מיוחדת :הליכות פרפורמנס ,שיטוטים אקראיים ,מסלולים קהילתיים וסיורים מודרכים
המבוססים על סיפור אישי ,ממשי או מדומיין בירושלים .ההליכה יכולה להיות קצרה או ארוכה ,להתקיים
בקבוצות גדולות או קטנות ,בשפות שונות ,הליכה חד-פעמית או מופע במרחב החוזר על עצמו מספר
פעמים על ידי מוביל/ה אחת או בשיתוף כמה מובילות .בקיצור ,החוקים פה גמישים ואפשר לשחק איתם.
תפתיעו אותנו):

איך להוביל הליכה?
חישבו על סיפור או נקודת מבט מעניינת שמאפשרים לגלות את העיר בכלל ואת ירושלים בפרט באור אחר,
חדש.
תכננו את מסלול ההליכה ואת נקודות העצירה דרכם הייתם רוצים להוביל את האנשים .זכרו שכל מקום או
פינת רחוב יכולים לשמש כנקודת יציאה להליכה מרתקת.

איך נרשמים להוביל הליכה?
מלאו את הפרטים הבאים בקישור הבא:
https://forms.gle/emQjsKoFtWhJifNX7

●

שם מוביל/ת ההליכה וקצת פרטים עליך

●

שם ההליכה

●

תיאור נושא ההליכה

●

תיאור מסלול ההליכה ,כולל נקודת מפגש ונקודת סיום

●

משך משוער של הסיור

●

סוג המסלול :פרפורמנס  /סיור  /שיטוט  /אחר

●

מועד מועדף להליכה (מתוך ימי הפסטיבל!)  +שעה אפשרית

* להשראה ומידע נוסף על הפסטיבל בירושלים אפשר ללחוץ כאן
** להשראה ומידע נוסף על הפסטיבל מהעולם אפשר ללחוץ כאן

פרטים נוספים לתשומת ליבך:
● הפסטיבל מאורגן באופן עצמאי על ידי יחידים וקבוצות בערים ברחבי העולם .השתתפות
בפסטיבל היא ללא עלות וללא שכר למובילי ההליכות.
● ההליכות מתקיימות בהתאם לתו הסגול .יחד עם זאת ,חשוב לציין שההשתתפות
בפסטיבל היא באחריותם המלאה והבלעדית של המשתתפים.
● הליכות נבחרות יזכו לליווי ,פיתוח תוכני וסיוע בהפקה מטעם צוות הפסטיבל.
● על ההליכה לעמוד בקווים המנחים של הפסטיבל
● יש לך עוד מה לתרום מעצמך לפסטיבל? מזמינות לסייע בארגון בשטח ,עיצוב ,הפצה ,צילום
וידאו ,צילום סטילס וכל דרך אחרת שעולה על דעתך.

מועדי הפסטיבל:
6-10.5
מועד אחרון וסופי להגשת הצעות להליכות:
06.4.2021

תודה רבה,
ולהתראות בהליכות!
צוות הליכות ג'יין ירושלים

JaneswalksJLM@gmail.com

