Καλλιτεχνικά Εργαστήρια
Street Art – Origami - Γελοιογραφία

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. στο πλαίσιο του προγράμματος
"ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE",
", διοργανώνει καλλιτεχνικά εργαστήρια Street Art – Origami –
Γελοιογραφία με θέμα την προ
προστατευόμενη
στατευόμενη περιοχή της Γυάρου που θα
πραγματοποιηθούν στη Σύρο 20
20-22 Οκτωβρίου 2017.
Το πρόγραμμα ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE φιλοδοξεί να δημιουργήσει μία θαλάσσια
προστατευόμενη περιοχή στη Γυάρο με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ Τ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Σκοπός των εργαστηρίων εείναι
ίναι η ευαισθητοποίηση των νέων όσον αφορά την
προστατευόμενη
τατευόμενη περιοχή της Γυάρου μέσω της τέχνης και η γνωριμία τους με τρεις
διαφορετικές μορφές τέχνης: street art, origami και γελοιογραφία.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ
Street Art: Ξυνταριανός-Τσιροπινάς
Τσιροπινάς Πάρις
Origami:: Καλούδης Παναγιώτης
Γελοιογραφία: Ξαγοράρης Γιάννης
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ
Τα εργαστήρια απευθύνονται σε νέους 18-35 ετών που κατάγονται ή κατοικούν στη
Σύρο.
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την «Αίτηση συμμετοχής» που
βρίσκεται στην ιστοσελίδα ee-cyclades.gr και να τη στείλουν ηλεκτρονικά μέσω e-mail
στη διεύθυνση: info@e-cyclades
cyclades.gr,, μέχρι την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017 με τίτλο:
«Συμμετοχή στο Καλλιτεχνικό Εργαστήρι ………. (π.χ. Street Art ή Origami ή
Γελοιογραφίας)-(Ονoματεπώνυμο)»
ματεπώνυμο)». Στην αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να
επισυνάπτεται υποχρεωτικά η αστυνομική ταυτότητα του ενδιαφερομένου και
προαιρετικά ένα δείγμα δουλειάς του
του.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας παραλαβής των
αιτήσεων συμμετοχής. Σε κάθε καλλιτεχνικό εργαστήριο θα συμμετάσχουν 25 άτομα
τα οποία και θα λάβουν σχετικό e-mail για να ενημερωθούν για την τοποθεσία και
την ώρα πραγματοποίησης των εργαστηρίων.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 Η παρακολούθηση της εκδήλωσης - εργαστηρίου είναι δωρεάν καθώς και τα
απαραίτητα υλικά.
 Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει σε ένα μόνο εργαστήριο.
 Πληροφορίες στo τηλέφωνο: 2281088834 εσωτ: 4

To πρόγραμμα ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE "Ολοκληρωμένη προστασία της Μεσογειακής Φώκιας στις Βόρειες Κυκλάδες»
υλοποιείται από το WWF Ελλάς μαζί με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Αιγαίου, την Αναπτυξιακή Εταιρία Κυκλάδων, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, τη ΜΟm/Εταιρία για τη
Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας και το ιταλικό ινστιτούτο Tethys. Για περισσότερα:
www.cycladeslife.gr.

Το πρόγραμμα ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE υποστηρίζεται και συγχρηματοδοτείται από τη χρηματοδοτική γραμμή LIFE
Nature της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από το Ίδρυμα του Πρίγκιπα Αλβέρτου ΙΙ του Μονακό
(http://www.fpa2.com/home.html)

