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Tämä on VAL.oR -projektin kolmas uutiskirje - “Tacit knowledge emerging for a sustainable
valorisation of the cultural heritage in rural and peripheral communities”. Projektin ollessa
loppusuoralla, projektikonsortio aloittaa kehitettyjen tuotosten testaamisen ja rohkaisevat
paikallisia toimijoita käyttämään VALoR-materiaaleja - lue alta lisää suunnitelmistamme!

Verkko-observatorio on avattu!
Osana VAL.oR -projektia partnerit pyrkivät työskentelmään paikallisten festivalijärjestäjien kanssa
tuottaakseen erilaisia kansallisia tapausesimerkkejä menestyneistä festivaaleista. Nämä
esimerkit sisältävät video- ja äänihaastatteluja ja kirjoitettuja tapausesimerkkejä. Viime
kuukausien aikana partnerit Bulgariassa, Irlannissa, Italiassa, Romaniassa, Suomessa ja
Portugalissa ovat haastatelleet paikallisia festivaaliorganisaatioita saadakseen tietoa millaista
tukea he saivat festivaalin perustamisvaiheessa, mikä motivoi heitä festivaalin perustamiseen ja
millaisia suunnitelmia heillä on tulevaisuudelle. Ensimmäiset tulokset ovat nyt valmiina
esitettäväksi verkko-obervatoriossa, jonne pääset seuraavasta linkistä: https://
www.culturalfestivals.eu/en/out-puts/o5-on-line-observatory-e-learning-portal.Oletko
järjestämässä festivaalia yhdessä partnerimaistamme? Haluatko saada festivaalisi mukaan
verkko-observatorioomme? Jos haluat, ota yhteyttä paikalliseen projektipartneriimme VAL.oR projektin verkkosivujen kautta järjestääksesi haastattelun.

Verkkomateriaalit

Jos haluat lisätietoa projektista ja sen edistymisestä, vieraile verkkosivuillamme osoitteessa:
https://www.culturalfestivals.eu/
Seuraa meitä myös Facebookissa
https://www.facebook.com/culturalfestivals.eu/
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Mitä seuraavaksi?

Lousadassa pidetyssä kokouksesa parnerit
vaihtoivat ideoita siitä, miten he suunnittelevat ja
tulevat toteuttamaan paikalliset
koulutustapahtumat ja tiedotuksen. Koulutus- ja
tiedotustapahtumien myötä partnereilla on
mahdollisuus innostaa ja ottaa paikalliset
vapaaehtoiset mukaan kulttuuritapahtumien ja
festivaalien suunnitteluun. Näissä tapahtumissa
partnerit suunnittelevat järjestävänsä myös
mentorointiohjelman, joka yhdistää kokeneet
vapaaehtoiset uusien vapaaehtoisten kanssa
varmistaen kulttuuritapahtumien jatkumisen.
Fetivaalien järjestäjille suunnattu ensimmäinen
koulutus järjetetään Irlannissa toukokuussa 2019.
Partnerit Italiasta, Romaniasta, Bulgariasta ja
Portugalista suunnittelivat järjestävänsä
koulutuksen epävirallisten työpajoina ja
sulautettuna opiskeluna kesäkuukausien aikana.
Lisätietoja partnerimaiden koulutusmahdollisuuksista saat paikalliselta partneriorganisaatiolta
VALoR -verkkosivujen kautta.

Neljäs kokous Portugalissa

Neljännen projektikokouksen isännöi
Lousadan kunta huhtikuussa 2019. Partnerit
Italiasta, Portugalista, Romaniasta, Irlannista,
Bulgariasta ja Suomesta tapasivat
keskustellakseen projektin etenemisestä ja
suunnitellakseen seuraavia vaiheita.
Kokouksen aikana partnerit keskustelivat
kuinka he tulevat toteuttamaan
Kulttuurifestivaali- ja tapahtumajärjestämisen
koulutusohjelman paikallisten festivaalien ja
vapaaehtoisten kanssa. Neljäs kokous oli
loistava tilaisuus suunnitella projektin
päättämistä ja loppukonferenssia!

Loppukonferenssi!

VALoR-projektin loppukonferenssi pidetään
23. lokakuuta Roomassa, Italiassa ja sitä
isännöi Speha Fresia. Tapahtumaan
osallistuvat paikalliset festivaalijärjestävät,
kouluttajat, yhteisöjä edustavat järjestöt,
päätöksentekijät ja viranomaiset, jotka
työskentelevät kulttuuriperinnön ja tapahtumien alalla Italiassa.
Loppukonferenssissa projektipartnerit
julkistavat virallisetsi kaikki projektin aikana
kehitetyt koulutusmateriaalit,
mentorointityökalut, oppaat ja verkko-alustat.
Lisätietoja konferenssista saat seuraamalla
projektin Facebook päivityksiä aiheesta.

Fourth Partner Meeting in Lousada,Portugal

Projektin yhteystiedot...
Jos haluat liittyä lähialueesi sidosryhmään, ota yhteyttä kotimaatasi edustavaan partneriorgansiaatioon.
Seuraa meitä Facebookissa tai lähetä viesti ja paikallinen partneri on sinuun yhteydessä
https://www.facebook.com/culturalfestivals.eu/
Jos haluat lisätietoa projektista vieraile verkkosivuillamme https://culturalfestivals.eu/
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