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Proiectul “Rupea-Cohalm: Creatie si identitate culturala romaneasca” a promovat
cu succes cultura brasoveana in Germania
In perioada 23-24 august 2008 Agentia de Dezvoltare Durabila a Judetului Brasov ADDJB a organizat in cadrul
proiectului Rupea-Cohalm: creaţie si identitate culturala romaneasca, finantat prin intermediul Programului Cantemir
2008 al Institutului Cultural Roman (ICR), mai multe evenimente de promovare a patrimoniului cultural din zona
Rupea-Cohalm in localitatile Plessa, Grossraeschen si Klaistow din Landul Brandenburg, Germania.
Manifestari din cele doua zile s-au bucurat de participarea a peste 500 de persoane interesate sa afle mai multe
despre cultura romaneasca. Printre acestia s-au aflat si reprezentanti ai Ambasadei Romaniei la Berlin, a Institutului
Cultural Titu Maiorescu din Berlin si al Biroului de Informare si Promovare Turistica a Romaniei de la Berlin. De
asemenea, o delegatie oficiala din partea Consiliului Judetean Brasov, formata din vicepresedintele Attila Kovacs si
din presedintele comisiei de Relatii Externe si Dezvoltare Durabila Claudiu Coman, au participat la eveniment alaturi
de omologii din partea administratiei germane. Dintre acestia, cel mai important oaspete al evenimentului a fost
doamna Gerlinde Strobawa, vicepresedinta Landului Brandenburg.
Programul cultural prezentat de Ansamblul Rupea-Cohalm, expozitia de obiecte traditionale si materialele de
promovare distribuite au trezit un interes neasteptat din partea oaspetilor germani. Ziarele si televiziunile locale din
Landul Brandenburg au relatat pe larg despre eveniment si despre zona Rupea-Cohalm, iar reprezentantii centrului
cultural in care s-a desfasurat cea mai mare parte a programului au propus repetarea evenimentului si in anii
urmatori. Luni, 25 august 2008, Ansamblul Rupea-Cohalm a avut parte de o primire oficiala la Ambasada Romaniei la
Berlin si a defilat in port traditional romanesc prin centrul capitalel germane.
Atat din punct de vedere financiar, cat si organizatoric, proiectului Rupea-Cohalm: creaţie si identitate culturala
romaneasca s-a incheiat cu succes. Partenerii ADDJB in cadrul acestui proiect au fost sunt IBA SEE Furst-Puckler
Land/Kraftwerk Plessa din Regiunea Brandenburg si Mihai Eminescu Trust, fundatie patronata de Altetea Sa Regala,
Printul Charles de Wales. 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.
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.
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