ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 2018 — ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
! ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ:
1.

Τίτλος της δραστηριότητας: Κονσέρτο κλασικής µουσικής, µε το κουαρτέτο

εγχόρδων “Le buisson prospérant”

2.

Τύπος δραστηριότητας (επιλέξτε όλες τις περιπτώσεις που ισχύουν)
☐Πολιτιστική εκδήλωση ή παράσταση
☐Εκδήλωση για τα µέσα ενηµέρωσης, εναρκτήρια εκδήλωση
☐Έκθεση, θέαµα
☐Εκστρατεία ενηµέρωσης, διαπαιδαγώγησης ή ευαισθητοποίησης
☐Φεστιβάλ, περιλαµβανοµένων φεστιβάλ κινηµατογράφου
☐Διάσκεψη, συµπόσιο, φόρουµ, διάλογος
☐Μελέτη, έρευνα
☐Κατάρτιση/ εργαστήρια
☐Ερευνητικές δραστηριότητες
☐Επίσκεψη, ανταλλαγή
☐Ψηφιακά έργα
☐Άλλο, να προσδιοριστεί …………………………………

3.
Σύντοµη περιγραφή της δραστηριότητας —έως 50 λέξεις— για τον
δικτυακό τόπο
Κονσέρτο κλασικής µουσικής,µε το κουαρτέτο εγχόρδων “Le buisson prospérant”, στο
οποίο συµµετέχουν µουσικοί από την Όπερα της Ζυρίχης, τη Συµφωνική Ορχήστρα
της Λουκέρνης και την Καµεράτα της Βέρνης. Πρόκειται για ένα ρεσιτάλ υψηλών
προδιαγραφών, µε τους καταξιωµένους µουσικούς, Gabriel Werny, Ulirch Poschner,
Nada Anderwert και Daniel Kagerer
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4.

Ποιους από τους γενικούς ή τους ειδικούς στόχους του Ευρωπαϊκού
Έτους επιδιώκει η δραστηριότητα; (επιλέξτε ένα ή περισσότερα
τετραγωνίδια)

Οι γενικοί στόχοι του Ευρωπαϊκού Έτους:
☐Η πολιτιστική κληρονοµιά ως καθοριστικό στοιχείο της πολιτισµικής
πολυµορφίας και του διαπολιτισµικού διαλόγου
☐Η συµβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς στην οικονοµία
☐Η πολιτιστική κληρονοµιά ως στοιχείο των σχέσεων µεταξύ της ΕΕ και τρίτων
χωρών

Οι ειδικοί στόχοι του Ευρωπαϊκού Έτους:
☐Ανθρωποκεντρικές, ενσωµατικές, µελλοντοστραφείς, πιο ολοκληρωµένες,
βιώσιµες και διατοµεακές προσεγγίσεις στην πολιτιστική κληρονοµιά
☐Καινοτόµα µοντέλα συµµετοχικής διακυβέρνησης και διαχείρισης
☐Διάλογος και έρευνα σχετικά µε την ποιότητα της διατήρησης, διαφύλαξης,
καινοτόµου επαναχρησιµοποίησης και ενίσχυσης της πολιτιστικής κληρονοµιάς
☐Πολιτιστική κληρονοµιά προσβάσιµη σε όλους
☐Έρευνα και καινοτοµία για την πολιτιστική κληρονοµιά, στατιστικά στοιχεία
☐Συνέργεια µεταξύ πολιτιστικής κληρονοµιάς και περιβαλλοντικών πολιτικών
☐Στρατηγικές περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης και βιώσιµος τουρισµός
☐Διαχείριση/µετακένωση δεξιοτήτων και γνώσεων στον τοµέα της πολιτιστικής
κληρονοµιάς
☐Η πολιτιστική κληρονοµιά ως πηγή έµπνευσης για σύγχρονη δηµιουργία και
καινοτοµία
☐Εκπαίδευση και διά βίου µάθηση
☐Διαπολιτισµικός διάλογος, συµφιλίωση έπειτα από συγκρούσεις και πρόληψη
συγκρούσεων
☐Έρευνα και καινοτοµία σε σχέση µε την πολιτιστική κληρονοµιά
☐Πρόληψη της παράνοµης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών
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☐Εστίαση στις εκδηλώσεις του 2018 που έχουν συµβολική σηµασία για την
ιστορία και την πολιτιστική κληρονοµιά της Ευρώπης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ:
5.

Πληροφορίες σχετικά µε τον αιτούντα οργανισµό
o Ονοµασία του οργανισµού: Πολιτιστικός Σύλλογος Ή Σκιάθος’
o Δικτυακός τόπος/ιστολόγιο οργανισµού: www.syllogos-skiathos.gr
o Νοµικό καθεστώς του οργανισµού:Σωµατείο

6.

Υπεύθυνος επικοινωνίας
o Επώνυµο και όνοµα: Θοδωρής Τζούµας
o Τηλέφωνο: 6938246755
o Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου*: theotzoumas@yahoo.gr

7.
Επιτρέπεται η δηµοσίευση/κοινοποίηση των στοιχείων του υπευθύνου
επικοινωνίας;
-☐Ναι
-☐Όχι

! Πρόσθετες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (προαιρετικά) — Οι πληροφορίες που
παρέχονται σ’ αυτό το έντυπο αίτησης θα χρησιµοποιηθούν για την
παρακολούθηση της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έτους και την
αξιολόγησή της
7.

Κύριες οµάδες-στόχοι (επιλέξτε τις περιπτώσεις που ισχύουν)
☐Ευρύ κοινό
☐Επαγγελµατίες του τοµέα πολιτιστικής κληρονοµιάς
☐Μαθητές
☐Νέοι
☐Ηλικιωµένοι
☐Δυσπρόσιτο κοινό, να προσδιοριστεί ……………………………………..
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☐Άλλο, να προσδιοριστεί…………………………………….

8. Πρόκειται για νέα, προσωρινή ή έκτακτη δραστηριότητα που έχει
αναπτυχθεί ειδικά για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονοµιάς;
(ΣΗΜ.: Αυτό δεν αποτελεί κριτήριο ανάθεσης· το στοιχείο παρέχεται µόνο για
ενηµερωτικούς σκοπούς).
☐ Ναι, νέα για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 2018 (και θα συνεχιστεί
και πέρα από το Έτος)
☐ Ναι, προσωρινή για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 2018 (µόνο
κατά τη διάρκεια του Έτους)
☐ Ναι, έκτακτη (µεµονωµένη δραστηριότητα/εκδήλωση κατά τη διάρκεια του Έτους)
☐ Όχι, διαρκής (υφιστάµενη ή προγραµµατισµένη πριν από το Ευρωπαϊκό Έτος
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 2018)

9.

Τοποθεσία/-ες της δραστηριότητας:

•

Περιοχή (π.χ. πόλη, κωµόπολη, χωριό, πάρκο, χώρος κ.ά.): Σκιάθος, Ιερά Μονή
Ευαγγελισµού της Θεοτόκου

•

Περιφέρεια/-ες: Θεσσαλίας

•

Χώρα/-ες: Ελλάδα

10.

Εταίρος/-οι που συµµετέχουν στη διοργάνωση της δραστηριότητας:

•

Από τη χώρα σας:

•

Από άλλη/-ες χώρα/-ες της ΕΕ:

•

Από χώρες εκτός της ΕΕ:

11.

Ηµεροµηνία της δραστηριότητας:

Ηµεροµηνία έναρξης: Κυριακή 22 Ιουλίου Ηµεροµηνία λήξης: Κυριακή 22 Ιουλίου
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12.

Αριθµός ατόµων που αναµένεται να συµµετάσχουν;
☐Έως 100
☐100 έως 250
☐250 έως 500
☐500 έως 1000
☐Άνω των 1000
☐Άλλος (Να προσδιοριστεί) ……………………

13.

Η χρηµατοδότηση για τη δραστηριότητα έχει ήδη εξασφαλιστεί;

Ναι — Να προσδιοριστεί η πηγή της χρηµατοδότησης:
☐Χρηµατοδότηση της ΕΕ
☐Δηµόσια χρηµατοδότηση σε εθνικό επίπεδο
☐Δηµόσια χρηµατοδότηση σε περιφερειακό επίπεδο
☐Ιδιωτική χρηµατοδότηση, Πολιτιστικός Σύλλογος ‘Η Σκιάθος’
☐Άλλο, να προσδιοριστεί….……………………….
Όχι
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