
UPGRADE HUMAN OS THROUGH MUSIC

VIENIJA, UGDO
IR AKTYVUOJA 

DALYVIUS

KURIA, STIPRINA
BEI NUHACK’INA 
BENDRUOMENĘ

REPROGRAMUOJA 
KOLEKTYVINĘ 

KULTŪRĄ



COMMUNITY FLUX YRA BENDRAI KURIAMA 
MUZIKINĖ PATIRTIS, KURI PER KOLEKTYVINĮ “FLOW” 
IR SĄMONINGĄ ŽAIDIMĄ TRANSFORMUOJA GRUPES 
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https://www.youtube.com/watch?v=HYx_FU40XDg


Saugi erdvė prisišaukti sąryšį, pasitikėjimą, 
rūpestį, darną ir kitą žmogiškąjį gėrį, kuris 
leidžia pasijusti grupės nariu bei skatina 

bendruomeniškumą.

Žaisminga paralelinė dimensija, skirta 
imituoti, stebėti ir mokytis apie socialinę 
žaidimo dinamiką ir apie tai, kas skatina 

sveikus kolektyvus klestėti.

BENDRUOMENĖS 
AKCELERATORIUS

BENDRUOMENĖS 
LABORATORIJA

TAI YRA ABU:

IŠAUKŠTINANČIOS ERDVĖS IŠAUKŠTINA ŽMONES
Jei kultūra yra žmogaus programinė įranga, tai bendros erdvės yra 
vietos, kur perrašome OS. Kultūra yra taki ir užkrečiama; kolektyviniai 
įsitikinimai ir elgesys prisitaiko prie konteksto ir aplinkybių. Erdvės, kuriose 
patiriame „aukštesnijį žmoniškumą“ turi transformacinį poveikį.

IŠAUKŠTINTI ŽMONĖS IŠAUKŠTINA ERDVES
Mes įkūnijame ir stipriname kultūras, kurios rezonuoja su mumis. 
Nuosavybė per dalyvavimą leidžia mums sukurti ir integruoti bendrai 
formuojamas kolektyvines tapatybes. Jei kultūra giliai rezonuoja, ji 
prasiskverbia į mūsų pagrindinį programavimą ir tarsi “išsilieja per kraštus" 
formuodama mūsų situacijas ir aplinkybes.

Play Utopia – Hack Community Culture & Upgrade Humanity | 
Jurgis DID | TEDxStockholmSalon
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https://www.youtube.com/watch?v=v-VJWfguPiA


ATSILIEPIMAI

PRITAIKYMAS PRIE TRADICINIŲ FORMATŲ:
Pranešimas: konferencijos & seminarai
Pasirodymas: koncertai & vakarėliai
Užsiėmimas: visos dienos sesijos
Komandos formavimas: patirtys & 
retrytai

INDIVIDUALIAI PRITAIKYTA ATKREIPIANT 
DĖMESĮ Į KONKREČIAS PROBLEMAS, 
PERTEIKIANT PAGRINDINES ŽINUTES BEI 
SKATINANT TRANSFORMACIJĄ

Niekas nėra apsaugotas nuo Jurgio 
dalyvaujamosios muzikos, net ne ES 
biurokratai. Aukštas pozicijas užimantys 
valdininkai ir įžymūs veidai spontaniškai 
įsitraukė į muziką ir šokius 2020 m. sausį 
Berliamonte. Tai buvo kažkas unikalaus, 
linksmo ir spalvingo. „Community Culture 
Quickie“ sustiprino bendro tikslo, ryšio ir 
nuosavybės jausmą #EuropeanGreenDeal 
pristatymo metu.

Arnoldas Pranckevičius
Lietuvos ambasadorius Europos Sąjungoje

Yarrow Kraner
Įkūrėjas, HATCH & H360.ai

Magnus Brannstrom
Generalinis direktorius, Oriflame

Jurgis yra tikrai nepakartojamas maestro, 
muzikantas, įtraukiantis bei įkvepiantis minią 
"treneris". Aš praleidau 20 metų kuruodamas 
išskirtinius renginius kartu su kai kuriais 
garsiausiais pasaulio talentais ir dar niekada 
nemačiau, kad kas nors taip be vargo patrauktų 
kambario dėmesį bei suvienodintų skirtingą 
fokusą į vieningą dažnį ir kolektyvinį 
džiaugsmo ir šventės judėjimą.

Vienas iš geriausių dalyvaujamosios muzikos ir 
pramoginių pasirodymų, kurį man teko patirti.
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Kartais socialinė erdvė, kurią reikia 
transformuoti, yra tikra fizinė erdvė. Tai 
ne tik vieta, kur dirbame, bet ir vieta, kur 
tampame kažko didesnio dalimi.

KEIČIA ŽMONIŲ SANTYKIUS
SU JŲ VEIKLOS VIETA

SUPER PAPRASTA: MINIMALIAI LOGISTIKOS 
IR ORGANIZAVIMO

TOBULA STAIGMENA YPATINGAI PROGAI, 
DĖKINGUMUI IŠREIKŠTI AR SPECIALIOMS 
ATOSTOGOMS

Kai online yra vienintelė opcija, žaisminga 
muzikinė bendrakūryba gali pridėti tą 
nepakeičiamą žmogaus prisilietimą.

GREITA AKTYVAVIMO IR SUVIENIJIMO DOZĖ 
SKAITMENINIAMS SUSITIKIMAMS

INTERAKTYVIAI, LINKSMAI
IR ĮTRAUKIANČIAI

SMAGUS BŪDAS ĮVEIKTI
SKAITMENINĮ ATSTUMĄ

04

https://communityflux.com/#online
https://communityflux.com/#office
https://www.youtube.com/watch?v=IIkMoiJJdFY
https://www.youtube.com/watch?v=1LTA4xiTJHg


Muzikos kūrimas gali būti pilietinio 
įsitraukimo ir bendruomenės kūrimo 
veiksmas, suvienijantis balsus ir 
suaktyvinantis bendrą tikslą.

PAKYLĖJA IR SUJUNGIA ŽMONES
NETIKĖTOSE VIETOSE

SUKURIA REALŲ
BENDRUMO JAUSMĄ 

PERPROGRAMUOJA SANTYKIUS
SU ERDVĖMIS IR PROBLEMOMIS

Kartais mažiau yra daugiau. Intymi 
aplinka leidžia patirti artimus pojūčius, su 
daugiau akis į akį ir iš širdies į širdį.

PILNA PATIRTIS
MAŽESNĖMS GRUPĖMS

TINKA MAŽESNĖMS ERDVĖMS
IR APLINKOMS

DAUGIAU ASMENINIŲ
TARPUSAVIO RYŠIŲ 
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https://communityflux.com/#boutique
https://communityflux.com/#public
https://www.youtube.com/watch?v=sRCLylcj_Vk
https://www.youtube.com/watch?v=8V73waVQFx0


EL. PAŠTAS:
TEL.NR.: 
WEB’AI: 

 

info@jurgisdid.com
+37064022127
communityflux.com
jurgisdid.com

APIE
JURGĮ 

Per pastaruosius 7 metus Jurgis yra pravedęs virš 500 
užsiėmimų, interaktyvių seminarų ir kitų kūrybinių veiklų, 
skatinančių žmogiškuosius įgūdžius, emocinį sąmoningumą ir 
bendruomeniškumą. Jis dalyvavo daugybėje valstybinio ir 
privataus sektoriaus projektų ne tik nacionaliniu (Lietuvos),
bet ir Europos mastu.

Jo spalvingos kultūrinės šaknys (Kolumbijos ir Lietuvos) ir 
profesinis išsilavinimas bei patirtis, tokia kaip Eurovizija ir ES 
konsultanto pareigos, leidžia jam ne tik peržengti formatus,
bet ir rasti nuoširdų ryšį su skirtingomis auditorijomis nuo 
sausakimšų arenų ir įmonių posėdžių salių, iki karališkų 
priėmimų ir vaikų darželių.

KONTAKTINĖ 
INFORMACIJA
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Mūsų web’e rasi nemokamą
PRE-FLUX ir daugiau

Susisiek su mumis ir sužinok daugiau

mailto:info@jurgisdid.com
https://communityflux.com/

