
Rekapitulace  prezentačního  setkání   -   JABLONECKÝ   REGION

V rámci  VI. ročníku  projektu  TVOŘÍME DUŠÍ se dne  5. prosince  2009  uskutečnilo  v  interiérech 
Spolkového domu v Jablonci n. Nisou   Adventní setkání pro děti i dospělé , které bylo tvořeno :
  
A. Prezentací výtvarných děl a prací z jabloneckého regionu.
B. Prezentací aktivit chráněných dílen, včetně prodeje.
C. Kulturním programem.

Všechny  celky byly  propojeny v  jednodenní  kulturní přehlídku různých aktivit, která  byla slavnostně  
zahájena v 10.00 hodin a ukončena v 18.00 hodin.

       Tak, jak  se stalo  již tradicí, setkání  bylo důstojným  zakončením  celoročních aktivit  Sdružení  
ARTEFAKTUM. CZ a CZP Liberec o.s. v rámci projektu Tvoříme duší 2009. 

Kulturního setkání se zúčastnila senátorka  Mgr. Sońa  Paukrtová, starosta města Jablonce nad Nisou 
Mgr. Petr Tulpa, ředitelka krajské organizace STP Mgr. Vlasta Prouzová a řada osobností výchovně 
vzdělávacích institucí jabloneckého regionu. 
Významnou se opět stala přímá pomoc zástupců CSS, ředitelky Lucie Stanické a  PhDr. M. Schovance.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.Výstava 
   - probíhala v kulturním sále Spolkového domu

     Statistika výstavy :  -  účast  27 výtvarníků a 15 kolektivů z ÚSP a výchovných institucí

                                        Tvořilo ji :         607 uměleckých děl a prací
                                                                  18 kompozičních souborů

     Zastoupené obory :  - malba,  grafika, koláže, fotografie, keramika, textilní tvorba, kombinovaná 
                                        technika, tvorba hraček a upomínkových předmětů

2.Chráněné dílny
   -  výrazným  doplňkem celé akce se staly  prodejní prezentace  8 center, které nabídly své výrobky 
      zájemcům  

3. Kulturní program
   - po celý den probíhal na sále Spolkového domu a od 14 hodin v kostele Dr. Farského kulturní program 
     složený z vystoupení představitelů jabloneckého regionu a pozvaných hostů
     
                                        Statistika:         -  8 hudebních sborů
                                                                 -  3 recitační soubory
                                                                 -  1 gymnastický soubor
                                                                 -  3 taneční soubory
                                                                 -  4 umělecká  sólová  vystoupení

V kulturním programu vystoupilo celkem  226 účastníků.

Setkání v Jablonci nad Nisou se účastnilo kolem  950  tvůrců  a  návštěvníků.  Milým překvapením pro 
přítomné, bylo vystoupení zástupců souboru VERVA, který působí při CZP Praha 6.

Svým rozsahem,  ale i obsahem, předčilo letošní prezentační setkání všechny minulé akce.

Akce  měla kladný ohlas a byla hodnotně prezentována regionální televizí a místním tiskem.
Poděkování patří i všem sponzorům, kteří pomohli projekt zrealizovat.

VI. ROČNÍK PROJEKTU  TVOŘÍME  DUŠÍ  LZE  HODNOTIT, JAKO  ÚSPĚŠNÝ. ZVÝŠILO  SE  PŘÍMÉ  ZAPOJENÍ 
CÍLOVÉ  SKUPINY,  ZVÝŠIL  SE  PODÍL  PARTNERŮ  NA  JEDNOTLIVÝCH   AKCÍCH  A  VEŘEJNOST  POJALA  
PROJEKT  JAKO  PŘÍNOSNOU SOUČÁST  KULTURNÍHO  DĚNÍ  V  LIBERECKÉM  KRAJI. 
PROJEKT SE STAL TRADICÍ.  
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