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Програма „Младежта в действие”
МЛАДЕЖКА ИНИЦИАТИВА “ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НА СИМВОЛИЗМА”

Програма “Младежта в действие” е създадена от Европейския съюз за младите хора. Целта й е
да насърчи у младите европейци активно европейско гражданство, солидарност и толерантност и
да ги включи в създаването на бъдещето на Европейския съюз. На национално ниво програмата се
администрира от Национален център “Европейски младежки програми и инициативи”.
Програмата стимулира мобилността в и извън границите на ЕС, неформалното образование и
междукултурния диалог, насърчава заетостта и включването на всички млади хора, независимо от
образователното или социално ниво и принадлежност към дадена култура: Програма “Младежта в
действие” е за всички!
Проектът “Последователи на символизма” по своята същност е национална младежка
инициатива събрала младежи от различни населени места на България – София, Ловеч,
Димитровград, Самоков, Велинград и Пловдив. Проектът представлява инициатива на 10 младежи
(студенти и ученици), обединени от интереса си към идеите на символизма. Посредством
представяния на свои картини и репродукции, драматургични и музикални интерпретации на
творби на български и европейски символисти, младежите ще популяризират това движение в
изкуството сред своите връстници. Проектът е с продължителност 4 месеца. В резултат на
реализацията на проекта ще се популяризират творбите и идеите на европейски и български
поети, художници и музиканти - символисти сред българската младеж, както и ще се възпитат у
младежите, ценностите за оформяне на личностния мироглед, увереност за творческо
експериментиране, креативност. Реализацията на проекта ще възпита у младежите усет за
надмогване на пошлото и посредственото в ежедневието и изкуството, противопоставяне на кича.
Младежи от АРДУС участват в младежката инициатива –
Валери Грозев и Иво Ласонов. Те се включват активно в проекта
използвайки изразните средства на тетъра и пантомимата.
Призоваваме техните приятели от АРДУС да се включат.
Заповядайте!
Нашите работни срещи се провеждат в НЧ „Добри Чинтулов” в
Дианабад - бул. „Никола Габровски“ 55.
На 30.10.2011г. от 11часа ще в Младежкия театър има интересно
представление, което ще бъде атрактивно за младежи с увреден слух –
„Карлсон, който живее на покрива”.
ОЧАКВАМЕ ВИ!
Повече информация за инициативата и как да се двържете с нас ще намерите на нашия Facebook.
Този проект се реализира с финансовата подкрепа на програма “Младежта в действие” на Европейската комисия,
администрирана в България от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”.
Съдържанието на настоящото издание/вестник/брошура/ не отразява позицията на Европейската общност,
програма “Младежта в действие” или НЦЕМПИ.
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