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Charakter ALLfestivalu:
Kulturně vzdělávací a osvětový festival•	
Ročník 2016 je zaměřen na oblast ekologie, soběstačnosti a životního prostředí•	
Program ALLfestivalu je zaměřen na ekologii, přírodní stavitelství, kompostování, •	
třídění odpadu, eko zahrady, živočichy, ekodomov, soběstačnost, elektrosmog, 
krajinu, vodstvo, ekologické pěstování, ovzduší apod. Vzdělávání prožitkem     
pro děti i dospělé
Aktivní vedení a vzdělávání ke společenské odpovědnosti•	
Podpora umění, tvorby a spolupráce•	
Osobní rozvoj, zdravý a uvědomělý životní styl, holistický přístup k člověku •	
Spolupráce, propojování, sdílení•	
Každý ročník má stěžejní téma / 1.ročník - lidskost, 2. ročník - ekologie,                 •	
3. ročník - multikulturalismus

Aktivity:
Workshopy, tvořivé dílny pro děti i dospělé•	
Umělecké výstavy, divadelní a hudební představení, koncerty•	
Vzdělávací a osvětové přednášky, diskuse a semináře, konference•	
Cvičení, pohyb, meditace, duševní hygiena•	
Ochutnávky a představení zdravého jídla, eko-bio produkty, ruční a řemeslná tvorba•	
Prodejně výstavní veletrh•	

ALLfestival 2015 navštívilo: 
Cca 2500 návštěvníků, 400 dětí•	
75 přednášejících•	
60 vystavovatelů•	
15 uměleckých výstav•	
20 tvořivých dílen•	

Festivalu se účastlily osobnosti jako je například: 
Jaroslav Dušek, MUDr. Josef Jonáš, Thuien-poma 
of Adonay, Libor Malý, Václav Vokolek, Pjér La Šéz, 
Yehuda Tagar, Karel Kříž a další. 
Výtěžek z představení Čtyř dohod Jaroslava Duška 
ve výši 100 tis. Kč byl věnován na charitativní účely.
Akce měla velkou úspěšnost u českých i zahraničních 
hostů, přednášejících či vystavujících, 
tak u návštěvníků.



ALLfestival

Harmonogram ALLfestivalu 2016:

ČTVRTEK 12.5.2016 – Slavnostní zahájení festivalu, umělecká vernisáž, tisková konference, 
představení Pátá dohoda s Jaroslavem Duškem.

PÁTEK 13.5.2016 - Tvorba, vzdělávání a poznávání prožitkem. Dopolední program 
je věnován rodinám, dětem, školám a školkám. Vnímání světa očima dětí, zážitkové 
aktivity, divadlo, hudební a tvořivé dílny. Představení výchovných a vzdělávacích směrů, 
intuitivní hry, cvičení, tvorba, ekologie a přístup ke svému okolí. Setkání a předávání 
zkušeností generací starších. Večerní koncert slovenského hudebníka, zpěváka, skladatele 
a spisovatele, obnovovatele slovanských tradic Mira Žiarislava Švického.

SOBOTA 14.5. 2016 - Program je zaměřen na ekologii, přírodní stavitelství, kompostování, 
třídění odpadu, eko zahrady, živočichy, ekodomov, soběstačnost, elektrosmog, krajinu, 
vodstvo, ekologické pěstování, ovzduší apod. Vzdělávání prožitkem pro děti i dospělé. 
Hudebně taneční koncert s jedním z nejlepších hráčů didgeridoo světa Ondřejem 
Smeykalem.

NEDĚLE 15.5. 2016 – Sdílení, příběhy inspirace a předávání zkušeností zajívavých osobností 
a center. Holistický přístup k člověku,  zdravý životní styl, péče o tělo i duši - strava, pohyb 
psychika. Člověk tvůrce, který vědomě přetváří svůj život ke všeobecnému blahu, vnitřní 
spokojenosti, naplnění a štěstí.

Cíle ALLfestivalu: 

Osvěta a edukace inovativním stylem s hlubokým kulturním prožitkem•	
Podpora umění, tvorby, kreativity a spolupráce•	
Podpora osobního rozvoje, uvědomělého životního stylu a aktivní společenské •	
odpovědnosti
Podpora celostního zdravého životního stylu, péče o tělo i duši - strava, pohyb psychika•	
Síťování, komplexnost, ekologie, permanentní kultura•	
Propojení a spolupráce s místními centry, spolky i jednotlivci•	
Představení nových metod, regionálních umělců i osobností z ČR i zahraničí, kteří •	
obsáhnou cílová témata ALLfestivalu

Cílová skupina: 

Předpokládáme návštěvnost cca 4000 lidí•	
Široká veřejnost, 0-…, školy, školky, rodiny•	
Všichni bez ohledu na věk, gender, zdravotní stav, menšinovou příslušnost•	

Partneři:

ALLfestival je pořádán skupinou místních dobrovolníků
Městská kulturní zařízení Litoměřice
Záštita starosty města Litoměřice Mgr. Ladislava Chlupáče
Za podpory Zdravého města Litoměřice
Vysoká škola aplikované psychologie Terezín


