A d d r e s s : Ap u l l u m S t r . n r . 3 ,
500096 Braşov, România
Tel. : + 40 268 470 505
+ 40 268 470 506
Fax : + 40 268 470 504
Web : www.addjb.ro

Brasov, nr.

/24.03.2008

Institutul Cultural Roman finanteaza
promovarea regiunii Rupea Cohalm in Brandenburg
Agentia de Dezvoltare Durabila a Judetului Brasov ADDJB are placerea de a anunta aprobarea spre finantare
de catre Institutul Cultural Roman a proiectului Rupea-Cohalm: creaţie si identitate culturala romaneasca.
Proiectul amintit a fost propus de catre ADDJB in cadrul Programului Cantemir 2008 al Institutului Cultural Roman
(ICR), si prevede organizarea in perioada 23-24 august a unui eveniment de promovare a patrimoniului cultural din
zona Rupea-Cohalm in Landul Brandenburg, Germania.
Acest eveniment continua initiativa ADDJB de anul trecut, de a organiza evenimente de promovare a judetului Brasov
in locatii cheie din Europa - in martie 2007, Agentia a organizat un eveniment de promovare a intregului judet la
Bruxelles. Pe baza experientei reusite a evenimentului din capitala europeana si a excelentelor relatii de cooperare a
Regiunii Centru si a judetului nostru cu landul Brandenburg, ADDJB a propus Institutului Cultural Roman finantarea
proiectului Rupea-Cohalm: creaţie si identitate culturala romaneasca.
In cadrul evenimentului, tradiţiile de muzica si dans specifice zonei vor fi promovate de Ansamblul Cohalmul al Casei
de Cultura din Rupea pe parucursul a doua zile, in localitatile Plessa si Grossraeschen din Brandenburg. 44 de artisti
amatori rupeni vor demonstra dansuri si traditii din zona, si vor pune in scena o nunta traditionala ca la Rupea.
Locatiile de desfasurare propuse sunt unele inedite. In prima zi, Centrala Termoelectrica dezafectata de la Plessa,
transformata acum in centru cultural va fi gazda unei expozitii de obiecte tradiţionale specifice zonei Rupea-Cohalm, a
unui tur virtual al zonei Rupea-Cohalm, a nuntii ca la Rupea, a unei conferinte de presa si a unui cocktail. In ziua
urmatoare, „terasele IBA” din Grossraeschen - o fosta mina transformata acum in zona de agrement si expozitie de
arhitectura - vor gazdui prezentarile si demonstratiile facute de Ansamblubl Cohalmul. Cele doua locatii apartin IBA
SEE Furst-Puckler Land, partener al ADDJB in cadrul proiectului. IBA SEE este un vechi partener al organizatiilor din
Regiunea Centru - in momentul de fata IBA SEE are in desfasurare impreuna cu ADR Centru un proiect finantat prin
programul INTERREG. Celalalt partener al ADDJB in cadrul proiectului - Mihai Eminescu Trust, fundatie patronata de
Altetea Sa Regala, Printul Charles de Wales, este de asemenea un partener traditional al Agentiei. Principalul proiect
de cooperare intre cele doua organizatii este Proiectul Pilot de Dezvoltare Locala din regiunea Rupea-Cohalm.
Programul CANTEMIR s-a constituit în anul 2006, ca un program-pilot de finanţare a proiectelor culturale romanesti
adresate mediului internaţional. În cadrul editiei 2008 a programului, obiectivele propuse au fost cresterea vizibilitaţii si
accesibilitaţii culturii romanesti pe pieţele culturale internaţionale si încurajarea cooperarii între artisti romani si straini.
Astfel, sunt sprijiniti artistii si operatorii culturali din Romania care doresc sa asigure o participare romaneasca la
festivaluri internaţionale importante din strainatate, precum si operatorii culturali din Romania si din strainatate care
iniţiaza proiecte de promovare a culturii si civilizaţiei romanesti în strainatate sau care participa la proiecte de
cooperare culturala menite sa încurajeze dialogul intercultural. Bugetul total alocat acţiunilor si proiectelor culturale ce
vor fi finanţate în 2008 este de 2.420.450 RON.
Proiectul promovat de ADDJB a fost unul din 10 proiecte aprobate spre finantare in cadrul Sectiunii PROMOVARE >>
Culture to Go a programului Cantemir 2008. Valoarea totala a proiectului propusa de ADDJB este de 170.219 RON,
din care partea aprobata spre finantare de catre Institutul Cultural Roman este de 153.675 RON.
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