THE TOTE - ПЛАТНЕНАТА ТОРБИЧКА
Изложба на авторски платнени торбички
С теб, творящи човеко, може би се познаваме отдавна. А може би се запознахме преди около
година на THE TOTE?
Или тепърва предстои да се запознаем? На THE TOTE?
А какво е THE TOTE? THE TOTE е изложба на авторски платнени торбички, създадени от теб и
ентусиасти като теб, в подкрепа на каузата да намалим негативните последици от
използването на полиетиленови торбички.
Това, което с общи усилия направихме преди година, беше страхотно!!! Колко страхотно...ето
толкова, че и още повече: http://vimeo.com/38450134
В проекта през 2012 се включиха над 40 артисти доброволци и създадоха над 65 уникални
творби! На откриването на изложбата дойдоха стотици симпатични, мислещи хора, които още
тогава закупиха 2/3 от торбичките и финансираха последващите ни активности в рамките на
Ocean Initiatives 2012.
Е, с риск да се повторим, пак ще го направим 
Ако си човек на изкуството, искаш да подкрепиш нашата кауза и да намалиш негативните
последици от използването на полиетиленови торбички, може да изразиш подкрепата си,
като се включиш в нашата изложба и създадеш торбичка с твой дизайн. В зависимост от
начина, по който твориш, може да работиш директно върху торбичката или да ни изпратиш
проект, който да напечатаме. Свободен си да твориш, така както го почувстваш. Единствените
задължителни елементи са логото на Surfrider Foundation Sofia и Green Bags - нашият
партньор, любезно предоставящ за втора поредна година торбичките за целта. А, и тази
година ще ти дадем по-голямо поле за изява, тоест по-голяма торбичка 
Свържи се с нас, за да предоставим необходимите размери, торбички за работа върху тях,
лога или друга информация.
Изложбата ще се проведе на 23 март отново в +това (www.plustova.com) в гр. София на ул.
Марин Дринов 30. Торбичките ще бъдат продавани срещу символични суми, които ще
използваме за финансиране на нашите акции, част от Ocean Initiatives 2013. Срокът за
предаване на вашите творби е 15 март.
И тъй като ти може да си от тези, с които тепърва ще се запознаем, нека ти разкажем малко за
нас.
Surfrider Foundation Europe е организация с идеална цел (регистрирана по смисъла на френското законодателство от 1901 г.), създадена
в Биариц, Франция. От създаването си до днес тя се е специализирала в екологична дейност, организация на кампаниии и в създаването
и разпространяването на образователни програми. Днес тя обединява над 1 500 доброволци, 8 000 членове и над 30 000 подръжници с
около 40 представителства в 12 европейси страни. За повече информация за организацията: www.surfrider.eu
За контакти:
surfriderbg@gmail.com
www.surfriderbg.org
088 77 98 502; 087 86 66 823; 088 67 46 466

Surfrider Foundation Sofia е неправителствена организация, част от Surfrider Foundation
Europe, посветена на защитата, опазването, подобряването и управлението по устойчив начин
на морето, плажовете, вълните и хората, които ги обичат. Вече трета година наша основна
дейност е грижата за това какво попада във водите, в които плуваме, караме сърф и на които
най-вече се наслаждаваме през лятото.
За щастие ние лично не сме виждали
делфин с найлонова торбичка в уста,
нито пък морска котка с кофичка от
кисело мляко. Твърде често обаче
наши приятели и доброволци
споделят за подобни неприятни
гледки в океана, морето и техните
крайбрежия. Ние искаме чисто море
и естествена крайбрежна и морска
среда без изкуствени следи от
нашата "човешка" дейност.

Повече информация за нас може да намериш тук :
www.surfriderbg.org
www.facebook.com/surfriderbg
Снимки от THE TOTE през 2012 :
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.337719222931348.66842.186495508053721&type=
3
и на творбите, създадени за изложбата:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.337841659585771.66874.186495508053721&type=
3
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