
Un proiect de teatru de dans
internaţional

25.7. … 8.8.2021 | Târgu Jiu

Intervenţii in interspaţiu

Pandemia Corona înseamnă pentru mulţi oameni tineri o mare povară: eu sunt 
singuri, le dor de prieteni şi le merge rău sufleteşte. Locurile de socializare cum 
ar fi şcoala, universitatea, cluburile sau centrele culturale pentru tineri le lipesc. 
Tocmai în perioada de pubertate şi adolescenţă, când tinerii incearcă sa-şi gasească 
identitatea şi să dobândească mai multă autonomie faţă de parinţi, sunt frânaţi 
de pandemie in elanul lor de a experimenta şi de a trăi din plin. In prima parte a 
proiectului tinerii pot să vorbească şi să schimbe impresii despre experienţele făcute 
in acest timp şi să le exprime in dans. 

Un al doilea impuls porneşte de la premisa că aceasta pandemie a împins miliarde 
sau dacă nu milione de oameni să devină reflexivi şi să caute adevărul în viaţă, lucru 
care va duce probabil la o mai bună inţelegere şi convieţuire între oameni pe glob. 
Această crisă îi face şi pe mulţi tineri contemplativi ajutândui să discerne ce este cu 
adevărat important în viaţă, ce dă vieţii sens acum şi în viitor.

Cu acest scop tinerii (TU) se vor duce să viziteze locuri care in trecut şi in 
prezent promit să arate sensul vieţii ca de exemplu musee, teatre, biserici, 
moschee, sinagogi, biblioteci sau natura. Locurile spirituale le vom cerceta 
spre a descoperi spritul care ne intreabă, răspunde, ne consolează, ne incită 
şi ne face curioşi, ne deranjează, tace sau ne confruntă. 

Experienţele făcute aici dau naştere la cuvinte, proposiţii şi mişcări care 
formează o coregrafie. Dansul devine o deşteptare personală, o intervenţie 
politică şi probabil un fel de resistenţă împotriva neputinţei în timpul crisei.

Nume  _______________________________________________________________________

Prenume  ____________________________________________________________________

Data de naştere ______________________________________________________________

Strada _______________________________________________________________________

Codul poştal/Oraşul  __________________________________________________________

E-Mail _______________________________________________________________________

Telefon (fix/mobil)  ___________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Data şi semnătura 
(la minori semnătura celor în drept)

Inregistrare
Cu acest formular inregistrez pe fiul meu/pe fiica mea la proiectul de dans 
2021 în Targu Jiu obligândumă să particip

Contribuţia participanţilor: 30 €
A se plăti cu banii jos la Minodora Carnu.



Ce vom face?
•  Timp de două săptămâni schimbăm impresii, inventăm propriile noastre 

mişcări şi creăm impreună o coregrafie-şi asta 5 ore pe zi
•  Timp de două săptămâni ne intâlnim in Basiscamp Emmaus Targu Jiu şi în 

locul spiritual sculpturi de Brancusi
•  Veţi fi însoţiţi de dansatori profesioniști și coregrafi, precum și de o echipă 
     pedagogică cu experienţă
•  Seri muzicale, workshops, workshops de dans, chillen, …

Ne vom ocupa printre altele cu
•  Trăirile şi experienţele noastre făcute în timpul pandemiei
•  Locul spiritual sculpturi de Brancusi
•  Ceilalţi participanţi din Germania, Bosnia-Herţegovina, Spania şi Franţa
•  Hip-Hop şi cu dansul modern cu a lui putere subversivă

Cum vom ţine legătura cu participanţii celorlalte ţări?
• Se vor oferi workshops de dans şi despre alte teme pentru toţi participanţii 

celor 5 ţări, seara între orele 19 si 21.
• Prin camere web in toate taberele de bază va exista posibilitatea de a fi cu 

toţii permanent in contact  şi de a  schimba in pauze impresii intre noi.

Care va fi rezultatul?
La sfârșitul celor 2 săptămâni va exista un film de 10 minute despre procesul 
nostru de vorbire și dans și un film de 20 de minute despre piesa de dans 
comună. Același lucru se va întâmpla și în celelalte 4 orașe. După aceea, toate 
filmările vor fi tăiate într-un singur film de 40 de minute care va fi prezentat 
în toamnă.

Cine poate să participe?
Tineri din Târgu Jiu ca şi din Forbach, Saarbrücken, Sarajevo şi Santander 
între vârstele de 14 si 21 ani.

Unde ne vom întâlni?
Emmaus Targu Jiu
Acolo vom repeta şi vom mânca împreuna la prânz.

Cum ne protejăm de Corona?
•  Tinând regulile de distanţare socială şi de igienă şi purtând o mască de 

protecţie
•  Participanţii fac la începutul fiecărei zile un test antigen
•  Detaliile vor fi discutate într-o întâlnire preliminară cu Mindora Carnu. 
 Ea vă va spune data întâlnirii preliminare.

Ce trebuie sa luăm cu noi?
•  Bucuria de a dansa
•  Motivaţia de a ne ocupa cu experienţele facute anul trecut în pandemie
•  Dorinţa de a ne descoperi capacităţile individuale şi de le a îmbunătăţi
•  Curiozitatea de a cunoaşte tineri din celelalte 4 ţări participante cu care 

vom avea contact digital intensiv
•  Amănuntele vor fi discutate la intâlnirea pregătitoare.

Proiectul este sponsorizat de
 Egerland Stiftung. Europäische Jugendförderung Osnabrück
 Deutsch-Französisches Jugendwerk Berlin/Paris
 Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung – 

 bkj Remscheid
 Andere Zeiten Hamburg
 Ministerium für Bildung und Kultur des Saarlandes
 Saartoto
 Regionalverband Saarbrücken
 Bischof-Stein-Stiftung Trier
 Teilhabefonds des Bistum TrierOrganizator

Dekanat Saarbrücken/Germania 

in cooperare cu
 Association de parrainage – jumelage Forbach/Franta
 Amicci Emmaus Targu Jiu/Romania
 Fresh Generation Sarajevo/ Bosnia-Herţegovina
 Espacio Espiral Santander/Spania

www.ohnestimme.com

Inregistrare
Trimite inregistrarea cel târziu pâna pe 20 iulie 
la urmatoarea adresă:

Minodora Carnu
Str. 23 August No. 44
210238 Targu Jiu
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