АНОНС

Презентація та обговорення освітніх можливостей в ЄС для молоді у сфері культури від
Представництва ЄС
20 липня з 12:00 по 13:30 відбудеться захід «Презентація освітніх можливостей в ЄС для молоді у сфері
культури».
Місце проведення: Стальканат-Арт, вул. Водопровідна 16, м. Одеса.
Вхід вільний.

Під час презентації та обговорення будуть представлені можливості для здобуття освіти у країнах-членах ЄС у
сфері культури. Основна увага буде приділена питанням щодо різних стипендій та програм, основним етапам
подачі документів та тонкощам навчального процесу. Для забезпечення прямого обміну знаннями запрошено
спікерів, які мають власний досвід навчання закордоном та поділяться корисними лайфхаками з учасниками.
Запрошені спікери:
Вікторія ДАВИДОВА - Радник з питань преси та інформації Представництва ЄС в Україні
Олександра РЯЗАНЦЕВА – стипендіатка DAAD, навчалась за спеціальністю культура та історія Центральної та
Східної Європи в Німеччині (Франкфурт-на-Одері)
Олена ХРИСТОФОРОВА – фахівець з пластичного гриму, навчалася в Чехії (Прага)
Іван МАСЛОВ – вивчає режисуру кіно, навчається в Польщі (Лодзь)

За додатковою інформацією звертатися: Людмила Кудіна (097) 280 84 88, (044) 592 8668
_______________________
Партнерство Представництва ЄС в Україні та Одеського Міжнародного Кінофестивалю відбувається в
рамках проекту «Промоція та розповсюдження Європейських цінностей та культури шляхом прийняття активної
участі в національних культурних та спортивних заходах в Україні».
Восьмий Одеський Міжнародний Кінофестиваль проходитиме 14-22 липня 2017 року. Фестиваль має на
меті популяризацію якісного інтелектуального кіно серед українських глядачів, а також підтримку та розвиток
українського кінематографа у країні, а також за кордоном. До Міжнародної конкурсної програми входять прем'єри
фільмів з усього світу.

Представництво ЄС в Україні
Адреса:
Київ, 01033
Вул. Володимирська, 101
Тел.: +38 044 39 08 010
факс: +38 044 39 08 015

Європейський Союз складається з 28 держав-членів та їх народів. Це унікальне політичне та
економічне партнерство, засноване на цінностях поваги до людської гідності, свободи, рівності,
верховенства права і прав людини. Понад п’ятдесят років нам знадобилось для створення зони миру,
демократії, стабільності і процвітання на нашому континенті. Водночас нам вдалось зберегти
культурне розмаїття, толерантність і свободу особистості. ЄС налаштований поділитись своїми
цінностями та досягненнями з країнами-сусідами ЄС, їх народами, та з народами з-поза їх меж.

