„A kultúra minden alkotótevékenység összegző ereje:
az emberi értelem társadalmi hasznosítása.”
Gabriel García Márquez

Meghívó
A VEB2023 VELED interaktív programsorozat első eseményére, ahol nemcsak
ismertetjük az Európa Kulturális Fővárosa címhez kapcsolódó programok tervezetét, de
aktív részvételükre is számítunk azok jövőbeni megvalósításában.
Érdekes információkat tudhatnak meg továbbá a jelenlévők az EKF kiemelt
infrastrukturális beruházásairól, mint például az Acticity-ről vagy a Ruttner-házról, de
szó lesz a Cholnoky család hagyatékáról és a Városrészi Kertkávézókról is.
A tudás- és információmegosztáson, illetve kapcsolatépítésen alapuló rendezvény célja
egy olyan sokszínű kulturális érdekközösség életre hívása, amelynek tagjai közös
értékrend alapján tevékeny részeseivé válhatnak a programoknak és egyúttal a városi,
a regionális és a nemzetközi szereplők megszólításával segítik a VEB2023 EKF program
által közvetíteni kívánt üzenetek népszerűsítését.
A projektek bemutatása és a kötetlen beszélgetések során lehetőség lesz felmerülő
kérdéseik megbeszélésére és a kapcsolatépítésre is.
Helyszín: Malomkert Sörház Étterem, Veszprém, Fenyves utca 15.
Időpont: 2021. Június 17. 16:00-19:00-ig.
A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött! Regisztráció: ITT

Program:
16:00-16:05

Köszöntő

16:05-16:20

Rövid ismertető az EKF tevékenységéről, céljairól, aktivitásairól
Előadó: Bonyhádi Szilvia

16:20-16:40

Infrastrukturális fejlesztések Veszprémben, bemutatkozik az Acticity
Előadó: Márkusné Vörös Hajnalka és Szabó Ágnes

16:40-17:00

Infrastrukturális fejlesztések Veszprémben, újjászületik a Ruttner-ház
Előadó: Márkusné Vörös Hajnalka és Szabó Ágnes

17:00-17:10

A megkerülhetetlen Cholnoky család – Mit jelent Veszprém és Magyarország
számára a kulturális hagyaték ápolása?
Előadó: Márkusné Vörös Hajnalka

17:10-17:20

Ínyencségekkel fűszerezve – A Városrészi Kertkávézók szerepe a programsorozatban
Előadó: Márkusné Vörös Hajnalka

Az előadásokat követően lehetőség nyílik kötetlen kerekasztal beszélgetésen részt venni
az előadókkal.
Az előadások alatt és után szekcióüléseket szervezünk az alábbi témákban:
Az EKF által közvetíteni kívánt értékek, a projekt szellemisége, küldetése és szerepe a nemzetközi
kapcsolatok építésében, ápolásában
Résztvevők: Bonyhádi Szilvia és Wahab Rita
Az önkéntesség által megnyitott kapuk
Résztvevők: Bernáth Eszter és Forró Krisztina
Hogyan kapcsolódhatunk az EKF-hez, milyen pályázati lehetőségeket kínál a projekt?
Résztvevők: Mihályi Patrícia

VESZPREMBALATON2023.HU

18:30-19:00

Válaszolunk! Kérdéseiddel bátran fordulj előadóinkhoz a fórum teljes időtartama alatt
Helyszín: Konferenciaterem

A rendezvény csak védettségi igazolvánnyal látogatható!
A térség meghatározó civil szervezeteként, megtisztelő jelenlétükre feltétlenül számítunk!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

