Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyaloğu-II
Kültür & Sanat Bileşeni
Proje Adı:
Proje Numarası:
Başvuru Sahibi Adı ve İli:
Ortak Kuruluşun Adı ve Ülkesi:

Proje Süresi:
Proje Bütçesi/Hibe Tutarı:
Proje Hedefi:

Senin Yerinde Olsaydım
TR0703.01-01/180
Nilüfer Belediye Spor Kulübü Derneği, Bursa
1. Akragas Halk Dans Grubu-İtalya;
2. Asociacija Vingieciai-Litvanya;
3. Kayı Boyu Halk Dansları ve Gençlik Spor
Kulübü Derneği, Türkiye
10 Ay
149.336,12 Euro / 119.468,90 Euro

Türkiye ve Ortak ülkelerdeki halk dansı kuruluşları
arasında diyalogun artırılması; uzun vadede
sürdürülebilir ortaklık, iletişim ağları ve işbirliği ile
bilgi alış verişinin sağlanması; halk danslarına verilen
değerin ve iyi örneklerin yerinde görülmesi ve
bunlarla ilgili değerlendirmelerde bulunulması; farklı
kültürlerden gençleri bu alana entegre ederek
farkındalık ve karşılıklı saygı ile anlayışın artırılması;
projedeki ortaklar ve farklı ülkelerin katılımıyla uzun
vadede halk dansları festivallerinin düzenlenmesi;
Avrupa
Vatandaşlığı
konusunda
farkındalığın
güçlendirmesi hedeflenmektedir.
Proje Hedef Kitlesi:
Projeye dahil olan ülkelerden dans eğitmenleri, dans
eğitimi alacak kişiler ve bu kişilerin yakın çevreleri.
Proje Faaliyetleri
 Bursa’daki Halk Eğitim Merkezi ve Bursa İl
 Halk danslarına konu olan hikayeler hakkında
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destekleriyle
drama gösterileri, en iyi uygulamaların
bölgedeki bütün özel ve kamu okulları ile
yapıldığı okullara çalışma ziyaretleri, farklı
halk eğitim merkezlerinin katılımıyla bir “AB
bölgelerden halk danslarını tanıtmak için
Projeleri ve Uygulamalar” konulu bir seminer
video gösterimleri, Aşuk-Maşuk dansları ve
düzenlendi. Aynı şekilde “7 gün 6 gece” adlı
geleneksel Türk düğünlerinin de dahil olduğu
bir dans eğitimi organizasyonu da
yöresel geceler düzenlenmesi, diğer ülkelerin
gerçekleştirildi. Organizasyon kapsamında
kültürlerini tanımak için kardeş aile
İtalya’dan 18 ve Litvanya’dan 25 kişi
uygulaması yapıldı.
Türkiye’de dans eğitimi aldı.
 Bursa şehrini daha iyi tanımak için Uludağ,
Mudanya gibi ören yerleri ziyaret edildi.
 Türkiye’deki
halk
dansı
çalışmaları
başlamadan
önce
katılımcı
ülkelerin
temsilcilerinin bir araya geleceği bir açılış
toplantısı
düzenlendi.
Ekim
2011’de
Litvanya’da; Kasım 2011’de İtalya’da halk
dansları eğitim faaliyetleri düzenlendi ve
Türkiye’den 57 katılımcı bu faaliyetlere
katıldı.
Proje İrtibat Kişi Bilgileri:
Züleyha Avşar
E-Posta: zuleyhaavsar@gmail.com

