שיירות המהפכה יוצאות לדרך!!
ביום ראשון 82.2.8.22 ,שיירות המהפכה יוצאות לדרך!
מסע רכבים משותף לכולנו ,עם אמירה חברתית ובמה נודדת מקריית שמונה עד
אילת.
אנו מזמינים אתכם לחבור אלינו לשיירה-
אנו קוראים לכל מי שהמאבק חשוב לו ,לכל מי שדורש צדק חברתי ומוכן לקום בשביל
זה מהספה ,לבוא ולקחת חלק .בואו נכיר זה את זה.
בואו ניתן (עוד) מעצמנו עבור העתיד שלנו.בואו נדאג ביחד שהמאבק לא יירד מסדר
היום הציבורי עד שנתחיל לראות פה שינויים משמעותיים.
עד שנרגיש כולנו שיש לנו ,סוף סוף ,עתיד בר השגה.
יחד ניצור חוט מקשר בין כל מאהלי המחאה בארץ ונתאחד בקול גדול ומשפיע.
שבועיים בהם נעצור בכמה שיותר מאהלים ,נכיר ,נקיים דיונים ונעלה מופעים מכל
הסוגים – החל ממוזיקה ,דרך אומנויות רחוב ועד הקרנות של קולנוע ישראלי חברתי.
כל ערב יפתח בדיון והיכרות בין אנשי המאהל המארח ,לבין אנשי השיירה.
אחר כך יתחיל ערב במה פתוחה שיימשך עד השעות הקטנות של הלילה.
בבוקר נארוז את עצמנו ונמשיך לכיון המאהל הבא.
תוכלו להצטרף לכל המסע (רצוי) ,או לפגוש אותנו בדרך.
אם אתם אמנים  -תביאו את האמנות שלכם אתכם.
זה יכול להיות סרטים קצרים ,מייצגים אמנותיים ,מוזיקה או כל דבר אחר שעוזר לכם
להביע את עצמכם בהקשר למאבק של כולנו.
צוות צילום מקצועי ילווה אותנו לכל אורך המסע ויתעד את המתרחש.
ניידת העריכה שלנו תיצור מדי יום סרטונים קצרים במגוון המדיות ,יוקרנו על הבמות
שלנו ,וכך יספרו את סיפור המסע תוך כדי ההתרחשות עצמה.

מצטרפים עכשיו לשיירות! יוצרים את המהפכה!
לפרטים:
פייסבוק" :מסע שיירות המהפכה"

אימייל: tsav8mm@gmail.com
אמנים ,אנו מזמינים אתכם להביא גם את האמנות שלכם איתכם.
הכוח שלנו במאבק הזה הוא הביחד שלנו .בואו נשמור עליו ונחזק את יושבי כל
המאהלים ,כי לכולם מגיע שיבואו להציג בפניהם דעות נוספות ,אמנויות ,שיחממו את
ליבם ויחזקו את רוחם.
צוות צילום מקצועי ילווה אותנו לכל אורך המסע ויתעד את כל המתרחש .ניידת
העריכה שלנו תיצור מדי יום סרטונים קצרים שיועלו ליוטיוב ,לפייסבוק ,יוקרנו
במקומות הבאים אליהם נגיע וכך יספרו את סיפור המסע תוך כדי ההתרחשות עצמה.
למסע הזה יש מספר מטרות חשובות:
)1להכיר אחד את השני .להבין יחד את עוצמת המהפכה ואת הכוח שלנו כעם מאוחד.
 )2להבטיח שהמאבק לא יירד מסדר היום הציבורי עד שנראה שינויים מהותיים
קורים .נמאס מהבטחות ללא כיסוי ,אנו רוצים מעשים!
 )3לחזק את יושבי המאהלים בכל רחבי הארץ ,כי מי שישן במאהלים יודע כמה זה
קשה ,וחם ,ומתיש .בואו נהיה שם אחד בשביל השני.
 )4אנו מאמינים בכל ליבנו שבכוחה של האומנות לחולל שינויים מהותיים בחברה,
בואו לעזור להפוך חזון למציאות ,בוא לתרום את תרומתכם למהפכה.
ניתן ליצור איתנו קשר בפייסבוק " -צו שמונה מילימטר" או באירוע "מסע שיירות
המהפכה".
אפשר גם במייל tsav8mm@gmail.com :
או בטלפון:
רוני9540-199499 -
מעוז954-2449001 -
בקרוב אתר שיירות המהפכה יעלה ויעדכן מהשטח.גם אתר ערוץ  8יעדכן מהשטח
ואם יש לכם עוד רעיונות  -אנו כאן כדי לשמוע.
נתראה בשיירה!!
http://www.facebook.com/goderoni#!/event.php?eid=232552170113594

