Vederi de Acasă - Un schimb european ce
creează conexiuni de-a lungul continentului
Trimite o carte poștală către Galway, Capitala Europeană a Culturii
Primește o carte poștală dintr-o altă țară europeană și un
cadou din Galway
Continuă să faci schimb de cărți poștale cu partnerul
tău din altă țară în decembrie și ianuarie
Și creează conexiuni în timpul atelierelor creative pentru a-ți capta, exprima și
împărtăși propriile experiențe de-a lungul iernii prin vederile tale de acasă

Ce te-a făcut să te simți ca acasă în ultima vreme?
Poate fi ceva în locuința ta sau într-un mediu local. Ne-ar plăcea
să ne împărtășim diversele experiențe de acasă într-un moment
în care acasă înseamnă atât de mult pentru noi - și să ne
conectăm cu alți oameni și locuri în timp ce oportunitățile de a
face asta în persoană sunt din ce în ce mai limitate.
Invităm persoanele de toate vârstele de-a lungul Europei să
trimită trei cărți poștale de acasă, exprimând gânduri despre:
- Ce înseamnă acasă pentru mine acum / Acasă este…
- O amintire de acasă / Acasă a fost…
- Casa de vis din viitor / Acasă va fi…
Poți capta acest lucru în orice mod creativ - câteva cuvinte sau
o poezie, o imagine, o frază muzicală. Și poți chiar schimba cărți
poștale digitale cu partenerul tău din altă țară.

Vederi de Acasă face parte din projectul ‘Connecting the
Unexpected’ al organizației Amateo, ce va îmbina ateliere
creative digitale și live în Galway, Irlanda (în noiembrie) și în
Maribor, Slovenia (în mai 2021).

Participă
Pasul 1: Trimite o carte poștală către Galway, Irlanda.
Înainte de 15 noiembrie 2020*
Aceasta trebuie să includă numele și adresa ta dacă dorești
să primești un răspuns (!) alături de răspunsul tău la întrebarea
« Acasă este… »
Pasul 2: Primește o carte poștală dintr-o altă țară europeană prin
Galway și un cadou din partea Capitalei Europene a Culturii
Pasul 3: Continuă să faci schimb de vederi și să îți împărtășești
comentariile

Pași opționali: Participă la atelierele creative în persoană sau
online (Poți descărca modele, ne poți trimite imagini și poți accesa
evenimentele digital la: www.amateo.org/postcards-from-home
*Cartea ta poștală și adresa unde locuiești vor fi împărtășite cu un
participant dintr-o altă țară cu care vei fi conectat în calitate de
parteneri de proiect. Vederile de acasă vor fi distribuite anonim și
cu cei care iau parte la atelierele creative din Maribor.

Instrucțiuni:
•
•
•
•

Imprimă
Pliază de-a lungul marginilor punctate
Lipește
Adaugă-ți detaliile pe cartea ta poștală
(include toate detaliile listate mai jos)

• Acasă este… poți răspunde cu o schiță, o
fotografie, cuvinte sau o poezie

Participă
Trimițând o carte poștală, accepți că vederea ta și adresa
unde locuiești vor fi împărtășite cu un participant din altă
țară, cu care te vei conecta în calitate de parteneri
de proiect.
Apoi vei trimite două alte cărți poștale:

1. Acasă a fost… (în decembrie/ianuarie)
2. Acasă va fi… (în februarie/martie)
Vederile trimise în cadrul proiectului vor fi împărtășite
anonim cu participanții la atelierele creative
din Maribor (în mai) cu scopul de a inspira creații noi.

Numele meu:
Adresa mea:

Acasă este...
Galway 2020 Volunteer Hub
The Cornstore
Middle Street
Galway, Ireland
H91 K8YV
Irlanda

