“CENTRUL CULTURAL AL DIVERSITĂŢII EUROPENE” TÂRNĂVIOARA

Eveniment „Porți deschise” în data de 21 mai 2015, Ziua internațională a
diversității culturale
Prin programul pe care îl implementează în anul 2015, beneficiind de sprijinul financiar
obținut printr-un grant EEA oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein şi Guvernul României,
Asociația pentru Înfrumusețarea Orașului Sibiu și-a propus să creeze, alături de partenerii
implicați în proiect, o structură locală – Centrul Cultural al Diversității Europene – menită să
sprijine locuitorii din Târnăvioara în identificarea unor soluții reale şi sustenabile de
diversificare a veniturilor, punând accent pe conștientizarea diversității culturale și a unității
identității zonei.
Clădirea în care s-au pus bazele funcționării Centrului Cultural al Diversitătii Europene este o
casă din Târnăvioara menită să unească trăsături și caracteristici multiculturale europene.
Pe viitor, aceasta va fi un simbol al potențialului comunității de a se cunoaște pe sine. În
mod simbolic, clădirea este amplasată în centrul localității, în apropierea celor mai
importante instituții.
Cu ocazia Zilei Internaționale a Diversității Culturale din 21 mai, Asociația pentru
Înfrumusetarea Orașului Sibiu, inițiatorii proiectului, vă invită la Târnăvioara cu ocazia
organizării unei zile a porților deschise. Veți fi martorii unor demonstrații de mesteșuguri
tradiționale, veți putea pătrunde în câteva gospodării ale căror porți vor fi deschise,
prezentând totodată și atelierele tradiționale din sat, cei mici vor beneficia de un program
interactiv special conceput pentru ei. Programul și detalii puteți găsi pe www.tarnavioara.ro.
În această zi va fi lansat Centrului Cultural al Diversității, sătenii şi toți invitații pot vizita
Centrul şi pot primi informații cu privire la acesta. Organizatorii şi partenerii Primăria Copşa
Mică şi Complexul Muzeal ASTRA din Sibiu vor prezenta proiectului „Centrul cultural al
diversității europene” din Târnăvioara, un meșteșugar local care a participat la primul atelier,
cel de prelucrare a lemnului, va povesti despre experiența din timpul atelierului. La fel,
parteneri din cadrul rețelei TransylvaNet cu obiective similare cu cele ale proiectului de față
îşi pot prezenta propriile proiecte şi experiențe. Prin aceste prezentări ne dorim crearea unei
legături între meşteri, cursanți şi membrii rețelei TrasnsylvaNet, în vederea colaborării în
viitor.
Joi, 21 mai, programul „Porților deschise” se va desfășura între orele 11:00 și 17:00.

Persoană de contact: Anca Nițoi, Coordonator Proiect – anca@aios.ro, 0745-847.828.
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Program adulți

11:00 – 17:00

Demonstrații de meșteșuguri tradiționale în curtea Centrului Cultural
al Diversității Europene (str. Târnăvioara nr. 73)

14:00 -14:30

Prezentarea proiectului și a rezultatelor atelierelor pentru săteni și
pentru invitați, mică degustrare produse tradiționale (Centrul Cultural,
str. Târnăvioara nr. 79)

14:30-16:00

Prezentări proiecte partenere, inclusiv a unor membrii TransylvaNet la
Școala din Târnăvioara (str. Târnăvioara nr. 76)

15:00 – 17:00

Schimburi de experiență între meșteșugarii prezenți

Program copii
10:00-10.30

În recunoaștere prin propriul sat, tur ghidat

10:30 - 10.50

Vizitarea bisericii evanghelice din Târnăvioara

10:50 – 11:10

Vizitarea bisericii ortodoxe din Târnăvioara

11:10 – 11:40

Prezentarea carmangeriei din Târnăvioara, o afacere de succes cu
produse tradiționale, mică degustare de produse

11:40 – 12:00

Vizitarea atelierelor tradiționale care se desfășoară în curtea Centrului
Cultural al Diversității Europene

Copiii vor fi invitați şi la Centrul Cultural din Târnăvioara, împreună cu părinții, la
prezentările ce încep de la ora 14:00.
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