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Evenimentele organizate in cadrul proiectului „Arta care une§te" , derulat de Asociatia
CulturalA Dionysos in parteneriat cu Consiliul Judetean Iasi, s-au desfa§urat in perioada de 19
§i 20 Aprilie 2016.
Prima manifestare din cadrul proiectului a debutat pe 19 Aprilie 2016, ora 18.30 in
Atrium Palas Mall Ia§i. Evenimentul a constat in realizarea unui flashmob pe ritmuri grece§ti,
realizat de ansamblul de dansuri grece§ti Dionysos, caruia i s-au alaturat elevi ai Colegiului de
Informatics Grigore Moisil Iasi, parteneri ai Asociatiei Culturale Dionysos. Evenimentul s-a
bucurat de atentia publicului.
Cel de-al doilea eveniment din cadrul proiectului a fost seara de poezie, ce a avut loc
in data de 20 aprilie 2016, ora 18.30 la Galeriile Anticariat Dumitru Grumazescu. Ambientul
cald §i prietenesc, au constituit cadrul perfect pentru recitalul de poezie sustinut de elevi ai
Colegiului de InformaticA Grigore Moisil Ia§i, membri ai Centrului Cultural Multietnic, §i ai
Asociatiei Culturale Dionysos. La eveniment au fost prezen§i tineri §i varstnici, profesori,
iubitorii de poezie §i cultura. Aceasta este dovada vie a faptului ca intr-adevar arta une§te.
Apreciem implicarea tineretului, participarea lui activa la evenimentele culturale §i
artistice pe care le organizam.
Seara evenimentului s-a Incheiat cu un cocktail oferit participantilor.
Asociatia Culturala Dionysos, cu sprijinul Consiliului Judetean Ia§i, a realizat
obiectivele propuse in derularea proiectului Arta care une§te, in cadrul Saptamanii $coala
altfel, 19 — 20 Aprilie 2016.
In cadrul evenimentului a fost mentionata implicarea Consiliului Judetean Ia§i,
partener in acest proiect, §i s-au adus multumiri pentru sustinerea comunitatii grece§ti
Dionysos in activitatile culturale pe care le deruleaza in spatiul ie§ean.
Multumim intregii echipe a Consiliului Judetean Ia§i pentru sprijinul acordat, §i ne
exprimam dorinta de a colabora in continuare cu institutia dumneavostra pentru viitoarele
proiecte §i evenimente.
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