
Stowarzyszenie OPAK (www.opak.org.pl) oraz KULTURALNE OPOLE (www.kulturalne.opole.pl) przedstawiają projekt 
KULTURA W FORMACIE A2. Powstał on z myślą o ułatwieniu Wam korzystania z atrakcji naszego miasta. Plakat - kalendarz to Twój 
przewodnik po świecie najciekawszych wydarzeń kulturalnych oraz różnorodnych akcji społecznych Opola. Masz wolny wieczór?  
Nie wiesz, gdzie się podziać? Jeden rzut oka na A2 i już wiesz! W kulturalny sposób możesz spędzić czas. Sporo wydarzeń twor-
zonych jest praktycznie z dnia na dzień. Żeby być zawsze na bieżąco skorzystaj ze specjalnego fotokodu QR (instrukcja obsługi poniżej).  
Dzięki niemu używając swojego telefonu przeniesiesz się na stronę www.kulturalne.opole.pl, gdzie znajdziesz najbardziej aktualne  
informacje. Z drugiej strony plakatu znajduje się grafika stworzona przez artystów z Regionu. Chcemy w ten sposób pokazać Wam  
 ich twórczość i promować ją. 
Organizujesz wystawę, koncert, pokaz filmowy, performance, spotkanie autorskie, debatę etc.? Chcesz aby dowiedziało się o tym jak najwięcej 
osób? Prześlij nam informacje do (20-tego każdego miesiąca) na adres kulturawformaciea2@gmail.com. 
Rozglądaj się uważnie! KULTURA W FORMACIE A2 jest dostępna w wyselekcjonowanych lokalach, galeriach i siedzibach instytucji kulturalnych, a 
także podczas ciekawych wydarzeń kulturalnych.

 POLUB KULTURĘ W FORMACIE A2: 
 Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca w wersji drukowanej naszego wydawnictwa musimy dokonywać selekcji wydarzeń, 
 ale WSZYSTKIE znajdziecie CODZIENNIE na naszym profilu: www.facebook.com/kulturawformaciea2 POLUB NAS JUŻ DZIŚ!!! 
  Wersja elektroniczna plakatu do pobrania ze strony: www.opak.org.pl
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 OBSŁUGA KODU QR:
1.  Zainstaluj w swoim telefonie komórkowym czytnik kodu QR
 (np. www.odkoduj.com, http://qrcode.com.pl).
2.  Nakieruj obiektyw aparatu w swoim telefonie komórkowym w stronę kodu.
3.  Czytnik kodu odkoduje zawartą informację i przeniesie Cię na stronę www.kulturalne.opole.pl.
4.  Uruchom stronę w przeglądarce internetowej i korzystaj do woli :).

WRZESIEŃ 2013 

Też tworzysz i chciałbyś,

aby Twoja praca znalazła się

w kolejnym numerze ?

Prześlij nam swój projekt na adres:

kulturawformaciea2@gmail.com

Zgłoszenia przyjmujemy do 20/9.

Spośród nadesłanych prac wybierzemy tę,

która pojawi się w następnym numerze.

Gabriela Szajda, rocznik 93, Właśnie ukończyła Liceum Plastyczne w Opolu i wybiera się do Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydział Wzornictwa, specjalność: projektowanie ubioru. Głównie interesuje się 
projektowaniem, z czym wiąże się jej kierunek studiów, ale także grafiką. Kolaże tworzy od ponad roku. Inspiracją dla niej jest natura, przestrzeń oraz człowiek. Często wykorzystuje fotografie lat 50, 40.
http://www.flickr.com/photos/78639789@N05/  

Projekt finansowany ze środków  
Urzędu Miasta Opola
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