
     
Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyaloğu-II 

Kültür & Sanat Bileşeni 
Proje Adı: Farklı Renkler Bir Arada 

Proje Numarası: TR0703.01-01/82 

Başvuru Sahibi Adı ve İli: KAÇED Derneği, Rize 

Ortak Kuruluşun Adı ve Ülkesi: FUSIC-Fundació Societat I Cultura, İspanya 

Proje Süresi: 12 Ay 

Proje Bütçesi/Hibe Tutarı:  161.766,92 Euro / 145.590,23 Euro 

Proje Hedefi: 
 

Proje ana hedefi, AB üyesi İspanya’da ve üyeliğe aday 
olan Türkiye’de unutulmaya yüz tutmuş otantik yerel 
kültür ve folklorun yaşatılması yolu ile kültürel 
diyalogun ve hoşgörünün tesis edilmesidir. Projenin 
özel amacı ise Türkiye’nin AB'nin daha az tesirinde 
kalmış bölgesi olan Karadeniz Bölgesi’ndeki yerel 
kültür ve folkloru temsil eden sanatçılar/turizm ilgi 
grubu ile İspanyanın Catalonia bölgesindeki yerel 
sanatçı ve operatörleri bir araya getirmek suretiyle 
uzun vadeli ortaklık tahsis ederek kültürel diyalogun 
sağlanması olacaktır. Ayrıca Karadeniz Bölgesi’nde 
yaşayan yerel sanatçılar/ turizm ilgi grupları arasında 
AB kültürü, değerleri ve vatandaşlığı üzerine kültür ve 
sanat yolu ile ilgi, bilgi ve anlayışı arttırmayı 
amaçlanmıştır. 

Proje Hedef Kitlesi: Doğu Karadeniz ve Katalonya Bölgelerinde yerel halk 
tarafından tanınan sanatçılar, yerel kültürün 
temsilcileri, sokak sanatçıları ve müzisyenleri, sivil 
toplum temsilcileri ile yerel halk projenin hedef 
kitlesini oluşturmaktadır. 

Proje Faaliyetleri 

 Proje hedefleriyle ilgili olarak halkı 
bilgilendirme amacıyla broşürler, posterler 
bastırılacak, şapka, kalem ve bloknot gibi 
hediyelik eşyalar dağıtılacak ve projenin 
açılışını yapmak amacıyla her iki ortak 
tarafından birer tanıtıcı basın toplantısı 
düzenlenecektir. Basın toplantılarının 
Türkiye ayağı tamamlanmıştır. (28.07.2011) 

 Proje kapsamında, Ayder Yaylasında 2 gün 
sürecek olan bir Uluslararası Halk Müziği ve 
Dansları Çalıştayı düzenlenmiştir. (29-30 
Kasım 2011) Çalıştay, Katalonya ve Doğu 
Karadeniz’den yerel sanatçıları ve amatör 
sokak sanatçılarını bir araya getirmiş, 
karşılıklı bilgi alışverişini sağlamıştır. 

 Biri Rize’nin Ayder Yaylası’nda (28-29 Ocak 
2012) diğeri ise İspanya’nın Katalonya 
Bölgesinde (18-19 Şubat 2012) yapılacak ve 
her biri 2 gün sürecek olan Uluslararası 
Kültür, Sanat ve Çevre Festivalleri 
düzenlenecektir. Festivallere her ülkeden 11 
olmak üzere toplam 22 sanatçı katılacaktır. 
Bu festivaller yardımıyla iki kültürün halk 
müziği ve danslarının diğer topluma 
tanıtılması hedeflenmektedir.  

 Rize Ayder Yaylası’nda 2 gün sürecek olan 
‘Kültür ve Sanat Kanalıyla Ortak Gelecek ve 
Avrupa Yurttaşlığı’ başlıklı bir eğitim semineri 
düzenlenecektir. Artvin, Rize, Trabzon, 
Gümüşhane, Bayburt ve Giresun illerinden 
gelecek toplam 150 kişiye ulaşması 
hedeflenen bu eğitim programında, 
katılımcılara Avrupa yurttaşlığı, Avrupa’da 
var olan kültür ve sanat anlayışı ve Avrupa 
mozaiğinde İspanya’nın yeri ve önemi 
konularında bilgi aktarılacaktır. 

 Proje belgelerinin (broşür, poster, bülten, 
rapor,vs.) yayınlanacağı ve her proje 
ortağının hali hazırda var olan internet 
siteleri bünyesinde oluşturulacak olan farklı 
bölümler hazırlanmıştır. 

Proje İrtibat Kişi Bilgileri: Yaşar YEĞEN 
E-Posta: yasar@kaced.org  
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