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ADDJB promovează Cultura Tradiţională Braşoveană
în Regiunea Brandenburg - Germania
În cadrul proiectului Rupea-Cohalm: creaţie si identitate culturală românească, finanţat prin intermediul
Programului Cantemir 2008 al Institutului Cultural Român (ICR), Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov
ADDJB va organiza în perioada 23-24 august un eveniment de promovare a patrimoniului cultural din zona RupeaCohalm în Regiunea Brandenburg, Germania.
Evenimentul propus constă într-un weekend de activităţi culturale tradiţionale, organizat cu sprijinul Ansamblului
Rupea-Cohalm al Casei de Cultură Rupea, în trei locaţii diferite din Brandenburg: Plessa, Grossraeschen şi Klaistow.
Programul va cuprinde o expoziţie de imagini şi obiecte tradiţionale, demonstraţii de ţesut şi tors, dansuri şi cântece
tradiţionale, iar punctul culminant îl va reprezenta punerea în scenă a unei nunţi tradiţionale ca la Rupea.
Începând de sâmbătă, 28 iunie, evenimentul va fi promovat în Germania printr-o expoziţie de postere cu imagini din
zona Rupea-Cohalm. De asemenea, el va fi inclus în programul oficial pe anul 2008 al IBA SEE şi al Kraftwerk
Plessa. În iulie şi august vor fi transmise invitaţii către potenţialele grupuri ţintă din Regiunea Brandenburg şi din
Berlin, pentru a asigura un aflux de aproximativ 500 de persoane pentru cele două zile de program. În luna iulie,
ADDJB va lansa în cadrul proiectului şi website-ul www.rupea-cohalm.ro, conceput pentru a oferi celor interesaţi
informaţii culturale despre zonă. Site-ul va fi disponibil în limbile germană, engleză şi română.
În cadrul proiectului, partenerii ADDJB sunt IBA SEE Furst-Puckler Land/Kraftwerk Plessa din Regiunea Brandenburg
şi Mihai Eminescu Trust, fundaţie patronată de Alteţea Sa Regală, Printul Charles de Wales.
Proiectul promovat de ADDJB a fost unul din 10 proiecte aprobate spre finanţare în cadrul Secţiunii
PROMOVARE >> Culture to Go a programului Cantemir 2008. Valoarea totală a proiectului propusă de ADDJB
este de 170.219 RON, din care partea aprobată spre finanţare de către Institutul Cultural Român este de 153.675
RON.
Programul CANTEMIR s-a constituit în anul 2006, ca un program-pilot de finanţare a proiectelor culturale româneşti
adresate mediului internaţional. În cadrul ediţiei 2008 a programului, obiectivele propuse au fost creşterea vizibilităţii şi
accesibilităţii culturii româneşti pe pieţele culturale internaţionale şi încurajarea cooperării între artişti români şi străini.
Astfel, sunt sprijiniţi artiştii şi operatorii culturali din România care doresc să asigure o participare românească la
festivaluri internaţionale importante din străinătate, precum şi operatorii culturali din România şi din străinătate care
iniţiază proiecte de promovare a culturii şi civilizaţiei româneşti în străinătate sau care participă la proiecte de
cooperare culturală menite să încurajeze dialogul intercultural. Bugetul total alocat acţiunilor şi proiectelor culturale ce
vor fi finanţate în 2008 este de 2.420.450 RON.
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