INVITAŢIE
Asociaţia Culturală ARTEC Craiova, în parteneriat cu Casa de Cultură „Traian
Demetrescu” Colegiul Naţional „Gheorghe Chiţu”, organizează vineri 31 octombrie 2012
orele 1330, la sediul Casei de Cultură „Traian Demetrescu”, activitatea „Expoziţie de afişe” ,
eveniment final al proiectului „Fii impresar şi promovează-ţi talentul !”, proiect finanţat de
Comisia Europeană prin programul Tineret în Acţiune, acţiunea 1.2.
În acest scop tinerii participanţi vor amenaja un stand cu prezentarea unei firme de
impresariat artistic înfiinţată în cadrul acestui proiect şi o expoziţie cu lucrări, în special cu
afişele concepute şi realizate de aceştia.
Obiectivul general al acestui proiect a fost dezvoltarea simţului antreprenorial în
rândul tinerilor liceeni prin promovarea tehnicilor promoţionale în dezvoltarea carierei
artistice.
Obiectivele specifice ale proiectului:
- dezvoltarea interesului şi a dorinţei de cunoaştere permanentă a pieţei artistice
- dobândirea de abilităţi de gândire creativă care permit depăşirea unor rutine
- utilizarea şi promovarea tehnicilor promoţionale în dezvoltarea carierei artistice
- utilizarea formelor, regulilor, stilurilor şi tehnicilor de comunicare interpersonală
- exprimarea atitudinii proprii asupra fenomenului cultural actual în muzică, arte
plastice, teatru
- dezvoltarea abilităţilor pentru rezolvarea unor probleme, dificultăţi specifice legate
de cariera artistică
- participarea activă a tinerilor
Pe perioada derulării proiectului (1 mai – 31 octombrie 2012) tinerii au participat activ
la numeroase activităţi precum :
- participarea tinerilor la evenimente artistice (Teatrul Naţional „Marin Sorescu”,
Filarmonica „Oltenia”)
- seminarul „Artistul impresar, o nouă profesie”
- atelierele de lucru – impresariat artistic, promovare marketing de imagine
- recital cameral: Noi am reuşit ! susţinut de membrii fundaţiei Remember Enescu
din Bucureşti
- Expoziţia „Afise, afise”
Beneficiarii sunt peste 30 de tineri talentaţi din liceele craiovene.
Partenerii locali ai proiectului sunt:
Casa de Cultură „Traian Demetrescu”
Filarmonica Oltenia
C.N.E. „Gheorghe Chiţu” Craiova
Liceul de Artă „Marin Sorescu”

Colaboratori:
Fundaţia „Remember Enescu”
Teatrul Naţional „Marin Sorescu”

Va aşteptam alaturi de noi!

