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Κάθε ενδιαφερόμενο

ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ
ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑΣΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΚΟΣΜΟ

«Ο χρόνος σήμερα και ο χρόνος άλλοτε
ίσως να βρίσκεται στο μέλλον
και ο μελλοντικός χρόνος στο παρελθόν»
T.S. Eliot

Αγαπητοί μας φίλοι,
Ερχόμαστε σε εσάς με ένα ανοιχτό κάλεσμα. Θέλετε να χορέψετε, να τραγουδήσετε, να
γράψετε, να ζωγραφίσετε, να παίξετε θέατρο;
Το πρόγραμμα ARTABILITY, που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2014, έχει ήδη αποδείξει με τον
πιο θαυμαστό τρόπο ότι μπορούμε όλοι να γίνουμε καλλιτέχνες και ότι μέσα σ’ αυτόν τον
καλλιτεχνικό κόσμο έχουν την θέση τους και οι άνθρωποι με αναπηρίες.
Σας καλούμε λοιπόν να έρθετε στη συντροφιά μας και σας προτρέπουμε να κοιτάξετε πίσω
στους αθάνατους μύθους και θρύλους του τόπου μας, στη σημερινή πραγματικότητα και
στο άγνωστο ακόμα μέλλον και με όποιο καλλιτεχνικό μέσο επιθυμείτε (ζωγραφική, χορό,
μουσική, θέατρο, λογοτεχνία) να δημιουργήσετε ένα θαυμαστό καινούριο κόσμο.
Σας παρακαλούμε κατ’ αρχήν να δηλώσετε συμμετοχή με το έντυπο Α, για να ξέρουμε ότι
θα σας έχουμε κοντά μας. Όταν καταλήξετε στο τι θέλετε να παρουσιάσετε, παρακαλούμε
να συμπληρώσετε το έντυπο Β για να ξέρουμε πώς να σας κατατάξουμε στο πρόγραμμα
του Καλλιτεχνικού Φεστιβάλ που θα γίνει στην Πόρτα Ανοιχτή τον Απρίλιο του 2016.

Εν καιρώ θα σας στείλουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ.
Προς το παρόν σας καλούμε να αφήσετε ελεύθερη την έμπνευση, τη φαντασία και τη
δημιουργικότητά σας και να δουλέψετε μαζί, παιδιά και μεγάλοι. Μην ξεχάσετε να
συμπεριλάβετε τουλάχιστον ένα παιδί ή ένα μεγάλο με αναπηρία στη δημιουργική σας
προσπάθεια. Εσείς θα βγείτε κερδισμένοι.
Αναμένοντας με χαρά την ανταπόκριση σας για να προχωρήσουμε μαζί.
Φιλικότατα,

Τζωρτζίνα Κόκλα
Υπεύθυνη Προγράμματος ARTABILITY

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις επισκεφθείτε το www.artability.gr ή στείλτε
e-mail στο info@artability.gr ή καλέστε στο 210-9622290 (εσωτ. 214)

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την
Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη.
Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της
κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

