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Tovább az úton… – a 3. és 4. projekt-találkozók
A legutóbbi hírlevelünk óta sok minden történt a Art4ROM projektben. Két nagyon fontos projekt 
találkozóra került sor; egyre Kassán, a 2013 szeptemberében, a másodikra pedig Barcelonában, idén 
februárban.
Kassán a partnereknek esélye nyílt arra, hogy megbeszéljék az előrelépéseket a „foglalkozás-tervek” 
terén. Sok remek, hasznos ötlet született meg a beszélgetések során.
Partnereinkkel együtt részt vettünk egy workshop jellegű képzésen Saca-ban és a helyi roma 
közösségben is örömmel fogadtak minket. Az egyik telepen látottakról, ahol a következő hónapokban 
meg is kezdődött a kísérleti program, leggyakrabban a következőképpen nyilatkoznak: „Ez egy 
nagyon erős, és csodálatos élmény volt számomra!”.
Barcelonában a projekt találkozási lehetőséget biztosított az Európai Bizottság (EACEA-tól az 
oktatási, audiovizuális és kulturális ügyeket intéző ügynökségtől érkező ügyvezetői küldöttek) és 
Art4ROM projektszervezők között. A partnerek nagy lelkesedéssel fogadták a találkozót, és meg is 
ragadták az alkalmat arra, hogy a projekt fejlesztését szolgáló ötleteiket megosszák egymással.
Ennek eredményeként az új ötletekkel kiegészített eredeti projekt munkatervét jóváhagyták. Ezek 
között szerepelt egy rövid kis film készítéséről szóló megállapodás is, amelynek terjesztésére 
hamarosan sor kerül. Ne feledjetek minket, maradjatok továbbra is velünk!

Gyerünk!
Látogasson el az Art4ROM új weboldalára:  

www.art4rom.eu
Hívja meg barátait, hogy csatlakozzanak Facebook oldalunkhoz:  
https://www.facebook.com/pages/Art4ROM/321611934612217?fref=ts

Töltse le Art4ROM szórólapunkat a következő oldalon:   
http://www.art4rom.eu/#!communication-library-/c23hx

 

Kérdések és válaszok: Marianne Poncelet-tel beszélgetünk»
Mi lehet annál praktikusabb, mint hogy azokat kérdezzük projektjük alakulásáról, akik a 
projekt megvalósítói?

Az Art4ROM Hírlevél jelen számában úgy döntöttünk, hogy egy kis betekintést kérünk 
Marianne Poncelet-től, aki az IYMF igazgatója és az Art4ROM projekt vezető partnere.

Art4ROM: Az Art4ROM projekt 2012 decembere óta folyik. Hogyan értékeli a Art4ROM 
eddigi tapasztalatait?
Marianne Poncelet: Igen pozitívan, hiszen a Art4ROM projekt lehetőséget adott 
nekünk arra, hogy mélyebb kapcsolatot ápolhassunk a roma közösséggel.
A projekt lehetővé tette, hogy hidat építsünk művészeti tapasztalataink és a roma 
emberek között, hogy ezáltal is az ő szolgálatokba állítsuk a mi tapasztalatainkat. 
Ebben az összefüggésben igazán sokat tanulhatunk egymástól, és együtt 
hozhatunk létre valamit, ami remélhetőleg a roma közösség számára is újat és 
hasznosat jelent.

A: Mi tetszik a legjobban a nemzetközi partnerségben/ együttműködésben?
M: Az tény, hogy ebben a projektben nagyon különböző perspektívákat olvasztottunk 
össze, amelyek találkozására a projekt nélkül soha nem nyílt volna lehetőség. Továbbá, 
a partnerek tapasztalatai kiegészítették és gazdagították az együttműködést.

A: Ön szerint mi a projekt legfontosabb hozadéka?
M: Sok köszönet jár a projektnek azért, hogy lehetőséget nyújtott arra, hogy a Menuhin 
Alapítvány a roma integráció területén nemzetközi szinten bemutatkozzon, és hogy 
együttműködhessen roma szervezetekkel Európa különböző roma közösségeiben. A 
roma gyerekek bevonásával határozottan lehetőség adódott, Lord Menuhin ezen – általa 
nagyon szeretett és tisztelt speciális – kultúrára tekintettel megfogalmazott üzenetének 
kiterjesztésére.

A: Ha egyet lehet kívánni, mit kívánna partnereknek, érintetteknek, illetve a Art4ROM projekt 
tulajdonképpeni támogatottjainak?

M: Leginkább azt kívánom az Art4ROM-mal kapcsolatban, de nem csak erre, hanem a 
többi, roma közösségeket bevonó, futó projektre vonatkozólag is, hogy ezzel a projekttel 
egy modellt, vezérfonalat, javaslatot tudjunk nyújtani más kulturális kisebbségek 
számára is.

Kíváncsi vagy arra, hogy hogyan alakulnak az Art4ROM programok? 
Akkor, ne hagyd ki a következő hírlevelünket sem!
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Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
Ez a kiadvány (közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság  
nem tehetõ felelõssé az abban foglaltak bárminemû felhasználásért.


