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Сдружение "Младежки порив за бъдещето" - Монтана реализира вече във
финална фаза одобрения проект "Творчество във възход" 2007CB16IPO006-2011-2-85
по Втората покана за Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за
предприсъединителна помощ България-Сърбия. Като част от финалите събития по
проекта в танцова програма бяха включени творческите работилници на Сдружение
"Младежки порив за бъдещето" - Монтана по модерни танци ръководени от Луиза
Стефанова и народни танци ръководени от Геновева Стоянова. На открита сцена пред
Младежки дом – Монтана в рамките на два дни /14 и 15 октомври/ бе оживено място
изпъстрено от красиви костюми и звучна музика като ателиетата показаха част от
творческата програма, реализирана през шестте месеца работа.
Същата танцова програма се посрещна с голям интерес в град Ниш, Сърбия, от
където започнаха финалните събития по проект „Творчество във възход”.
Началото на финалните събития по проект „Творчество във възход” се сложи на 7
октомври с откриване на изложба в гр. Ниш, Сърбия от творби на децата и младежите
работили през 6-те месеца в творческите работилници: народен и модерен танц от
сдружение "Младежки порив за бъдещето" – Монтана; художници и скулптори в
Община Медиана,Ниш, Сърбия; графити, комикси и срийп от Образователен център Лесковац, Сърбия; художници, телевизионна режисура и слово от Столична библиотека
- София, България.
Събитията включени в трансграничната творческа седмица в Монтана
започнаха в понеделник 13 октомври 2014 година, когато бе открита изложбата от
творческите атилиета по изобразително изкуство във фоайе на Младежки дом Монтана и ще завършат с заключителен концерт на творилниците за народен и модерен
танц, които ще представят своя едночасова програма.
Идеята за осъществяване на проект „Творчество във възход” е на сдружение
„Младежки порив за бъдещето” като партньори са Община Медиана, Ниш, Сърбия;
Образователен център – Лесковац, Сърбия и Столична библиотека – София. Една от
целите е да се направят по привлекателни тези населени места чрез създаване на
съвместен модел за сътрудничество върху творчеството и артистичните изяви като
носители на развитие и на регионално благополучие; да се развият местните таланти,
които са обвързани в различни състави; да се развие туризма и това да допринесе за
развитие на икономиката в населените места в България и Сърбия.
Проект "Творчество във възход" е на обща стойност 131 373,63 евро и е
съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество
по Инструмента за предприсъединителна помощ България – Сърбия 2007-2013 г.
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Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Сдружение
“Младежки порив за бъдещето” и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на
Програмата.
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