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„Uwolnij emocje, pozwól im
płynąć, a uwolnisz siebie.”

Spotkania Marty Lewandowskiej to około
półtorej emocji ubranych w poezję pisaną
prozą oraz doświadczeń i małych radości
pisanych przez życie. Krótkie, eteryczne
formy literackie są pretekstem do
rozmowy na temat tego, co dzieje się
w umysłach kobiet; zwątpienia
poplątanego z pewnością, radości ze
smutkiem i poczuciem winy.
Uzewnętrznianie swoich emocji,
uważność, akceptacja siebie to tylko część
tematów, które autorka porusza w swoich
utworach oraz spotkaniach; bawiąc się
słowem, metaforami i wieloznacznością
tworzy krajobrazy malowane słowami,
w których każdy znajdzie coś
z siebie i dla siebie.

Marty Lewandowskiej
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Album Literacki składa się z:

- 30 krótkich form literackich (poezji
pisanej prozą), 29 opowiadań można
przeczytać na www.dotykemocji.pl
- 15 subtelnych aktów autorstwa
Mariusza Nasieniewskiego
- 5 ‘strzępów emocji’ – kilku
zdaniowych, ulotnych myśli, które
zostały schwytane w ostatniej chwili
w biel kartki.
Cena Albumu podczas spotkania to
 15 zł. Regularna cena to 20 zł.

Każdy z uczestników otrzyma kartkę
z fragmentem opowiadania oraz
ulotkę z kodem qrty, który umożliwia
ściągnięcie jednego opowiadania
w formie mp3. Materiały zapewnia
autorka. Można także przygotować
dodatkowe materiały promocyjne
specjalnie pod wydarzenie.
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Zapraszam do kontaktu:
Marta Lewandowska
tel. 663 608 726
marta@dotykemocji.pl
FB: dotykemocji

Temat spotkania można ustalić z autorką, która wybierze odpowiednie opowiadania związane
z tematem. Jest też możliwość napisania opowiadań specjalnie na tę okazję czy temat, który
zostanie wybrany.

Spotkania mogą mieć dwie formy (chyba, że mają Państwo inny pomysł):
- wywiadu i rozmowy z autorką, przerywanej w kilku miejscach czytanymi opowiadaniami,
- występu autorki (z prowadzącym lub bez), podczas którego autorka nadaje ton całemu spotkaniu.
Spotkania mogą być dodatkowo urozmaicone przez występ muzyczny.

Atmosferę wydarzenia mogą dopełniać prace
Mariusza Nasieniewskiego (90cmx70cm),

z fragmentami opowiadań.

Słowo to czysta forma: „Zakochaj się w słowie, zakochaj się w sobie”, „O kawie przy
kawie”, „Poczucie wina”.

Wymagania związane ze spotkaniem:

- możliwość sprzedaży Albumu

Literackiego po promocyjnej cenie,

- woda/kawa/herbata na stoliku podczas

spotkania,

- otwarty umysł i krzesło:)


