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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 ИПП БългарияСърбия. Проектът ще създаде модел , въз основа на международни добри практики и
методологии , да ценим богатото културно наследство и съвременния местен творчески
потенциал за ограничаване на изтичането на мозъци сред по-младите поколения и ще
допринесе за растежа и капацитета на целевите групи (местни власти и културни
организации, в допълнение към младите хора), свързани с туристическа
привлекателност.
На 7 октомври 2014 година в град Ниш, Р Сърбия стартира Трансгранична
творческа седмица, която ще продължи на територията на двете съседни държави:
България и Сърбия. Началото на тези събития се сложи с откриване на изложба от
творби на децата и младежите работили през 6-те месеца в творческите работилници:
художници и скулптори в Община Медиана,Ниш, Сърбия; графити, комикси и срийп от
Едукационен център - Лесковац, Сърбия; художници, телевизионна режисура и слово
от Столична библиотека - София, България. С голям интерес се посрещнаха танцьорите
от двете творчески работилници на Сдружение "Младежки порив за бъдещето" Монтана за народен и модерен танц ръководени от Геновева Стоянова и Луиза
Стефанова. Те представиха своя едночасова програма пред нишката публика.
В понеделник 13 октомври 2014 година ще бъде открита изложбата от творческите
атилиета и в Монтана, Младежки дом фоайе от 17.00 часа. В трансграничната
творческа седмица са включени и още множество предстоящи събития:
14 октомври/вторник/ 2014
Място: сцена пред Младежки дом, гр. Монтана
- 17.30 часа – представяне на творческата работилница по модерни танци
- 18.00 часа – Училище по танци – уроци по модерни и латино танци
15 октомври /сряда/ 2014
Място: сцена пред Младежки дом, гр. Монтана
- 17.30 часа – представяне на творческата работилница по народни танци
- 18.00 часа – Училище по танци – уроци по народни танци
16 октомври /четвъртък/ 2014
Място: площад Монтана
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Рисунка на площада- деца рисуват по тема: „Трансгранично приятелство”

17 октомври /петък/2014
Място: Голяма сцена Младежки дом, град Монтана
- 16.00 часа графити пред Младежкия дом
- 17.00 часа – закриване на изложбата и съвместен концерт на творческите работилници по
народни и модерни танци
18 октомври /събота/2014
Финална конференция по проекта
Място: Американски информационен център, гр. София,
пл. „Славейков”
Час:12.00
20 - 25 октомври /понеделник - петък/2014
Място: Столична библиотека, град София, пл. „Славейков”
17.00 часа –откриване на изложбата по проекта в Столична библиотека – София
Забележка: При лошо време част от събитията може да се проведат на други места!

Проект „Творчество във възход” се реализира с подкрепата на Европейския
съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия
2007-2013 г. Партньори по проекта са Сдружение „Младежки порив в бъдещето”
(Монтана, България), Столична библиотека (София, България), Община Медияна (Ниш,
Сърбия) и Образователен център-Лесковац (Лесковац, Сърбия)
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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