«Будь-яка нація — безцінний алмаз:
в багатстві граней — самобутня культура.
Де відкривається насолодою для очей
Витончений світ традиційного костюма»
© 2017 АНО «Народний стиль».

Шановні колеги !
Про нас.
C 2017 року автономна некомерційна організація автономна некомерційна
організація «Творча майстерня міжнаціональної культури і мистецтва «Народний
стиль» працює за напрямком розвитку міжнаціонального співробітництва, збереження
і захисту самобутності і мов народів Російської Федерації.
Статистичні показники діяльності.







Реалізували 5 проектів;
Побували в 25 містах Російської Федерації і за кордоном;
Більше 22 партнерів по всій Російській Федерації;
Зібрали колекцію з 73 національних костюмів;
Відвідувачами заходів стали понад 6 000 гостей;
Перегляди матеріалів у соціальних мережах склали понад 300 000 тисяч.

Культурно-просвітницька спадщина організації включає в себе досвід
експонування колекції стилізованих національних костюмів в містах Росії і зарубіжних
країнах, унікальний цикл лекцій та інтерактивних занять для дітей і молоді «Доступна
міжкультурне середовище», серію інтелектуальних ігор з міжнаціональної культури і
мистецтва народів Росії для дітей і підлітків «Eтно-ТУР», практику проведення заходів
за темами міжнаціональної єдності народів Росії.
Ми пропонуємо.





Виставки національних костюмів народів Російської Федерації;
Фестивалі та конкурси;
Конгреси та конференції;
Майстер-класи;










Інтерактивні лекції;
Оцінка системи якості діяльності некомерційних організацій;
Підготовка та адміністрування соціальних мереж;
Експертно-консультаційна діяльність (проектування);
Етнокультурний календар «Народний стиль»;
Інформаційний вісник «Народний стиль»;
Культурно-просвітницькі ролики;
Інтелектуальні ігри з міжнаціональної культури і мистецтва народів Росії
для дітей, підлітків, студентів та молоді «Eтно-ТУР»;
 Співпраця.
«Народний стиль» успішно співпрацює з організаціями та майстрами з пошиття
національного одягу регіонального, Всеросійського та міжнародного рівня.
Враховуючи великий внесок в етнокультурний розвиток народів Росії і зміцнення
єдності російської нації автономна некомерційна організація «Народний стиль»
неодноразово удостоєна грантової підтримки Фонду президентських грантів на
реалізацію соціально значущих проектів.
Контактна інформація.










Адреса: місто Володимир Володимирська область Російська Федерація
Тел.: 8 (915) 799-67-94
Ел. пошта: nstyle33@yandex.ru
Website: www.narodstyle33.ru
VKontakte: https://vk.com/narodstyle33
Facebook: https://www.facebook.com/narodstyle33
Instagram: https://www.instagram.com/narodstyle33
ОК: https://ok.ru/narodstyle33
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCT8hKI5OSrmNVl2QuPeVCHA

#народныстиль33#narodstyle33
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