Subject: Info - invitatie pentru participare - Festivalul Noul Bauhaus European, Bruxelles, 9-12 iunie
2022

Stimata doamna / Stimate domnule Presedinte,
Comisia Europeană lansează iniţiativa “Festivalul Noul Bauhaus European”,
manifestare ce va avea loc la Bruxelles, în perioada 9-12 iunie 2022. Festivalul va reuni
oameni din toate categoriile sociale pentru a dezbate și a modela un viitor european
sustenabil, incluziv și frumos, reprezentând o oportunitate deosebită de a crea contacte, de a
face schimb de experienţă și de a sărbători, indiferent de domeniul reprezentat - de la știință la
artă, de la design la politică sau de la arhitectură la tehnologie.
Evenimentul propune să pună Pactul ecologic european în centrul vieții cotidiene a cetăţenilor
europeni. Programul pe care îl oferă combină dezbateri, intervenții ale unor vorbitori
eminenţi, spectacole artistice, expoziții și oportunități de networking.
Cum se poate participa la Festival?
Există două moduri de implicare:



prin participarea activă la un eveniment al Festivalului;
ca vizitator.

Festivalul se va desfăşura la Bruxelles, dar sunt prevăzute şi evenimente digitale şi locale
(side-events).
Ca punct de plecare pentru o posibilă participare, înainte de a aplica, cei interesaţi sunt invitaţi
să se informeze despre diferitele posibilități enumerate mai jos:





„Târg”: pentru a prezenta un proiect ca parte a unei expoziții;
„Fest”: pentru a prezenta o activitate artistică;
evenimente secundare: pentru a găzdui un eveniment de sine stătător;
furnizare de spații: găzduirea unei activități în sediul dumneavoastră/la domiciliul
dumneavoastră.

O prezentare detaliată a diferitelor modalități de participare poate fi găsită pe pagina de web
oficială:
https://new-european-bauhaus-festival.eu/docs/NEB_Factsheet_07.02.pdf
Data limită pentru depunerea aplicaţiei pentru oricare din cele 4 posibilităţi enumerate
mai sus este 7 martie 2022.
Informaţii detaliate despre tipurile de activităţi se regăsesc pe pagina de web:
https://new-european-bauhaus-festival.eu/join/

De asemenea, Comisia Europeană invită orice persoană interesată să se alăture Festivalului în
calitate de vizitator.
Sursă generală de informare: https://new-european-bauhaus-festival.eu/about

Cu stima,
Echipa UNCJR

