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Hareket Halinde Kültürler
TR0703.01-01/182
Ordu Kültür-Sosyal Eğitim ve Konservatuar
Hizmetlerini Destek ve Güçlendirme Derneği - Ordu
Ritvala Youth Association - Finlandiya
10 Ay
164.852,23 Euro / 148.070,27 Euro

Ordu ilinde ve Finlandiya Valkeakoski bölgesinde
kutlanmakta olan bahar şenlikleri arasındaki
benzerliklerden hareketle her iki ülkede de Mayıs
Yedisi Festivalleri düzenlenmesi; sanat, dans ve müzik
vasıtasıyla halk kültürü hakkında bilginin ve
farkındalığın artırılması; Türk ve Fin sivil toplum
örgütleri arasında kültürel değişimin gerçekleşmesi;
bu sayede işbirliği ve diyaloğun devamlılığının
sağlanması hedeflenmektedir.
Proje Hedef Kitlesi:
Ortak ülkelerdeki kültür ve sanat alanında faaliyet
gösteren sivil toplum örgütleri ve üyeleri, etkinliklere
katılan sanatçılar, şarkıcılar vb. ortak ülkelerdeki
kültür ve sanat alanındaki işletmeler.
Proje Faaliyetleri
 Proje kapsamında Finlandiya'da 1904’ten
 Valkeakoski ve Ordu'da kültür konusunda
beri kutlanan ve ülkenin en eski halk müziği
farkındalık
artırma
seminerleri
festivali olan Helka Fest'e Türkiye'den katılım
düzenlenecektir. Bu seminerler, Türk–Fin
sağlanacaktır. Festivalde ayrıca Ordu ve
sivil toplum diyaloğunun geliştirilmesine,
Valkeakoski şehirlerinde yapılmış olan
karşılıklı olarak kültürlerin daha iyi
geleneksel kıyaetler, dokumalar gibi elişi
tanınmasına, Avrupa Birliği’nde Türkiye’nin
ürünler sergilenecektir. Türk kültürünün ve
ve Türkiye’de Avrupa Birliği algısının
geleneksel halk müziğinfin tanıtımı amacıyla
artmasına aracılık edecektir. Seminerler
Helka Fest süresince ve ertesinde
süresince her iki ülkenin sanatçılarının kendi
Finlandiya'da sokaklarda ve turistik alanlarda
ülkelerinin tarihleri ve kültürlerini anlatan
Türk Halk Dansı gösterileri ve Türk Halk
eserlerinin yer alacağı bir fotoğraf sergisi
müziği konserleri düzenlenecektir.
düzenlenecektir.
 Finlandiya'nın Valkeakoski Belediyesi'nin
 Türkiye Finlandiya arasındaki işbirliğinin kalıcı
Ritvala Gençlik Derneği (Ritvala Youth
olması ve sürdürülebilir bir diyaloğun
Association) ile birlikte yürütülen "Hareket
oluşturulabilmesi amacıyla diğer ilgili
Eden
Kültürler"
projesi
kapsamında
örgütlerle buluşmalar gerçekleştirilecek ve
Finlandiyalı heyet, çalışma ziyaretlerinde
benzer seminerlerin ileride de yapılabilmesi
bulunmak üzere 24 Mayıs 2011 tarihinde
için çeşitli çalışmalar yapılacaktır.
Ordu'ya gelmiştir.
 Proje süresince projenin görünürlüğünü
 Proje
ortağı
tarafından,
Ordu'da
artırmak için çeşitli kitapçıklar, broşürler ve
düzenlenecek olan ve UNESCO tarafından
CD’ler hazırlanacaktır.
kültürel miras olarak kabul edilen festivale
katılım sağlanacaktır. Festival süresince ve
sonrasında Ordu, Giresun, Perşembe, Ünye
ve Fatsa’da geleneksel Fin Halk Dansı
gösterileri
gerçekleştirilecek
ve
Finlandiya’dan gelen müzik okulu öğrencileri
Fin Halk Müziğinden örnekler sergileyecektir.
Proje İrtibat Kişi Bilgileri:
Ersin ERDOĞAN
E-Posta: ersin52@gmail.com

