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Raport de activitate
al Evenimentului cultural „Ambasador cultural al judetului meu",
editia I, Iasi, 30 mai -1 iunie 2018

Prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 166 din data de 25. 04. 2018, Consiliul Judetean Iasi a
aprobat incheierea Acordului de cooperare cu Asociatia Culturala „Semper Aries" din Iasi pentru realizarea in
parteneriat a evenimentului cultural „Ambasador cultural al judetului meu", editia I, 30 mai - 1 iunie 2018, la
Iasi.
Calendarul evenimentului a cuprins urrnatoarele activitati ce au avut ca scop promovarea culturii Si
educarea tinerilor din judetul Iasi :
1. Atelier gastronomic, 30 mai 2018, la Liceul Agricol „Mihail Kogalniceanu" din Miroslava
2. Lansare de carte, 31 mai 2018, la Libr5ria Carturesti din incinta Palas Mall
3. Ambasador cultural — tur ghidat workshop de literature, 1 iunie 2018

1. Atelier gastronomic, 30 mai 2018, la Liceul Agricol „Mihail Kogillniceanu" din Miroslava
In data de 30 mai 2018 a avut loc evenimentul Atelier Gastronomic la Liceul Agricol „Mihail
Koglilniceanu" din Miroslava. La aceasta activitate au participat elevii din clasele a XI-a §i a XII-a, care
studiazii industria alimentary. Au fost prezentate retete ale diverselor culturi milenare, precum cea italiana,
greaca, armeana, modul cum a influentat gastronomia formarea civilizatiilor modeme, punindu-se accent
pe importanta mirodeniilor. De asemenea, a fost prezentatA in cadrul atelierului gastronomic o carte de
specialitate —„AfinitaTti gastronomice minoritare"—, care a evidentiat importanta diversitatii culturale in
judetul Ia§i.

Elevi participanti la Atelierul de gastronomic, impreunA cu d-na prof. Oana Simionovici
reprezentanti ai Asociatiei Culturale „Sewer Artes"
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2. Lansare de carte Ci workshop de literaturA, 31 mai 2018, la Libraria Carture0 din incinta Palas \laII.
Vernisaj 0 Moment artistic.
A doua activitate din cadrul proiectului a fost Lansarea de carte §i Workshop-ul de literature, din data
de 31 mai 2018, desNurate la Libraria Carture0i din incinta Palas Mall. La activitate au participat tineri din
elevi ai Liceului Teoretic „Dimitrie Canter*" de la clasa de limba spaniolA, coordonati de prof. Amelia
Sandu-Andrie§. A fost prezentat cartea „Senales de alarma /Semnale de alarms", in editie bilingva romanaspaniola, de Luis Raul Calvo, important poet contemporan argentinian, prezentat in premierit la Ia.0. Elevii au
analizat doua poezii din volum, au Pacut cateva exercitii de traducere din limba spaniolA in limba romans §i
au subliniat legatura dintre poezie §i pictura marelui Van Gogh.

Libraria „Carture0i" — workshop de literature
La fmalul activititii a fost prezentat un Recital extraordinar de Haut sustinut de catre Georgiana BanitA si Andra
Radu, eleve ale Colegiului National de ArtA „Octav Bancila" din Iasi.
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LibrAria „CArturesti" — lansarea volumului de versuri „Senales de alarma/Semnale de alarms"
de scriitorul argentinian Luis Raul Calvo si recital de flaut
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ghidat al monumentelor istorice din Iasi — Ambasador cultural si Workshop de literature,
1 iunie 2018.
In data de 1 iunie 2018, fncepand cu ora 11.30, a fost organizata activitatea : Ambasador cultural —

Tur ghidat al monumentelor istorice din Iaqi, la care au participat elevi de la Colegiul National „Mihail
Sadoveanu" din Pascani.
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„Ambasador cultural” — tur ghidat al monumentelor istorice din Iasi a cuprins vizitarea Muzeului
„Mihai Eminescu" si popas la Teiul lui Eminescu, precum Si la Obeliscul cu lei, construit dupa planul lui Gh.
Asachi in Parcul Copou. Turul a continuat cu Universitatea „Alexandru loan Cuza", Sala Pasilor pierduti - unde
li s-a explicat elevilor sursa de inspiratie a pictorului Sabin Masa, autorul impresionantelor picturi murale
(1968-1978), apoi cu Muzeul Literaturii Romane „Casa Pogor", unde au avut ocazia sa vada manuscrise inedite
ale Junimistilor. Trecand pe rang Palatul Copiilor, li s-a explicat ca in primul Razboi Mondial cladirea,
cunoscuta sub numele de Casa Cantacuzino-Pascanu, a fost refugiu pentru regina Maria si copiii sai. Itinerariul a
inclus vizita la Muzeul Unirii, la Teatrul National „Vasile Alecsandri", apoi la Manastirea Sfintii Trei lerarhi,
trecand pe langa Scoala generala nr. 1 „Gh. Asachi", intemeiata de marele om de cultura, continuand cu Casa
Dosoftei.

Parcul Copou —Teiul lui Eminescu
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Parcul Copou —Obeliscul cu lei

La Casa Pogor
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Muzeul Mihai Eminescu - Copou

Universitatea „Al. I. Cuza" - Sala Pasilor Pierduti
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La Muzeul Unirii, Iasi
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Ultimul monument vizitat in cadrul turului a fost Biserica ArmeanA din Ia§i, consideratA prima
atestare documentarA a orgului Ia0 (1395).
Ziva s-a incheiat cu un workshop de literature, unde s-a analizat o fabulA de Gh. Asachi, cu tema
cunoscutA a greierului a furnicii, pornind de la Esop, trecand pe la La Fontaine §i Grigore
Alexandrescu.

Vizita la sediul Bisericii Armene din Iasi
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Concluzie:
Proiectul

propus promovarea culturii si educarea tinerilor prin organizarea unei serii de

activitAti cultural-educative. Prin activitAtile din cadrul proiectului am reusit sã oferim acces
la cultura si educalie nonformala tinerilor din mediile defavorizate din judeiul

Link-uri utile:
1. https://leviathan.m/stiri-ambasador-cultural-al-judetului-meu-30-mai-l-iunie-2018-iasi/.
2. http://semperartes.blogspot.com/

Brandusa Tamas,
Presedinte Executiv Asociatia Culturala „Sernper Artes" Iasi
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