
Rekapitulace  prezentaèního  setkání   -   JABLONECKÝ   REGION

V  rámci  VIII. roèníku  projektu   TVOØÍME  DUŠÍ  se  dne  3. prosince  2011  uskuteènilo  v  interiérech 
Spolkového domu v Jablonci n. Nisou již 6. Adventní setkání pro dìti i dospìlé , které se skládalo :
  
A. Prezentace výtvarných dìl a prací výtvarníkù z jabloneckého regionu a jejich hostù.
B. Prezentace aktivit chránìných dílen, vèetnì prodeje jejich výrobkù.
C. Kulturního programu.
D. Setkání úèastníkù a veøejnosti u Jizerského betlému, doplnìné Adventním koncertem.

Všechny  celky  byly  propojeny  v  jednodenní  kulturní  pøehlídku  rùzných  aktivit, která  byla  slavnostnì  
zahájena v 10.00 hodin a ukonèena v 17.00 hodin.

     Setkání  bylo dùstojným  zakonèením  celoroèních aktivit  Sdružení ARTEFAKTUM. CZ a CZP Liberec-
kého kraje  o.s. v rámci projektu Tvoøíme duší 2011. 

Kulturní setkání podpoøily svoji úèastí poslankynì parlamentu ÈR JUDr. Ivana Weberová, øeditelka krajské 
organizace  STP  Mgr. Vlasta Prouzová  a  øada  osobností  výchovnì  vzdìlávacích  institucí  libereckého 
regionu. 
Významnou se  opìt stala pøímá  pomoc  zástupcù CSS øeditelky Nadìždy Jozífkové a vedoucího Spolko-
vého domu PhDr. Miroslava Schovance.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.Výstava 
   - probíhala v kulturním sále Centra sociálních služeb / Spolkový dùm /

     Statistika výstavy :  -  úèast  26 výtvarníkù a 10 kolektivù z Denních center sociálních služeb 
                                        a dalších výchovných institucí

                                        Tvoøilo ji :               523 umìleckých dìl a prací
                                                                          9 kompozièních souborù

     Zastoupené obory :  - malba,  grafika, koláže, fotografie, keramika, textilní tvorba, kombinovaná 
                                        technika, tvorba prezentaèních pøedmìtù

2.Chránìné dílny
   -  výrazným  doplòkem celé akce se staly  prodejní prezentace  9 center, které nabídly své výrobky 
      veøejnosti  

3. Kulturní program
   - po celý den probíhal na sále Spolkového domu a od 14 hodin v kostele  Dr. Farského kulturní program 
     složený z vystoupení pøedstavitelù jabloneckého regionu a pozvaných hostù
     
                                        Statistika:         -  11 hudebních sborù
                                                                 -    1 sportovní soubor
                                                                 -    6 taneèních souborù
                                                                 -    5 umìleckých  sólových  vystoupení
                                                                 -    3 divadelní soubory

V kulturním programu vystoupilo celkem  153 úèastníkù.

Celkovým obohacením setkání se stala úèast zástupcù CZP z  Pardubic, Prahy 6 a Èeských Budìjovic.  

Letošního setkání v Jablonci nad Nisou se zúèastnil nejvìtší poèet tvùrcù a návštìvníkù v jeho šestileté
historii.
  
Akce  mìla kladný ohlas a byla hodnotnì prezentována regionální televizí a místním tiskem.
Podìkování patøí i všem sponzorùm, kteøí pomohli projekt zrealizovat.

VIII. ROÈNÍK PROJEKTU TVOØÍME  DUŠÍ  BYL VELMI  ÚSPÌŠNÝ: 
- ZVÝŠIL SE POÈET MIMOREGIONÁLNÍCH , JAK ZE STRANY TVÙRCÙ, TAK NÁVŠTÌVNÍKÙ. 
- UDRŽEL SE POTØEBNÝ ZÁJEM PARTNERÙ - SPONZORÙ JEDNOTLIVÝCH AKCÍ.
- VEØEJNOST PØIØADILA  PROJEKT K VÝZNAMNÝM KULTURNÍM AKCÍM CELOSTÁTNÍHO CHARAKTERU. 
 

 

ZÁJEMCÙ

Sdružení ARTEFAKTUM. CZ  a  CZP LK o. s.
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