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Eveniment cultural
- 8 aprilie 2013 Centrul de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă – Centru
organizează, în data de 8 aprilie 2013, începând cu orele 18.00, cu ocazia Zilei
Internaționale a Romilor un spectacol cu muzică lăutărească „Lăutarii Mureșeni pe
Scenă”, cu scopul de a atrage atenția asupra comorilor ascunse ale muzicii rome păstrate
de lăutarii romi din județul Mureș.
Evenimentul va începe la ora 18.00, la sala de spectacol al Ansamblului Mureșul,
Bulevardul 1848 nr. 47, iar intrarea este liberă.
Printre obiectivele programului se mai numără și schimbarea imaginii minorității rome
în viziunea majorității, creșterea stimei de sine a romilor, atragerea atenției asupra valorii
culturale a muzicii rome, promovarea lăutarilor romi din județul Mureș și conservarea
moștenirii muzicale rome. În cadrul programului vor fi promovate și serviciile oferite de
Centrul de Incluziune pentru Persoanele de Etnie Romă, CISPER Centru - Tîrgu Mureș.
Evenimentul derulat prin Centrul de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie
Romă – Centru face parte din activitățile de promovare a culturii rome desfășurate în cadrul
proiectul „Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă
– Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, proiect cofinanțat din
Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 - 2013.
Informații suplimentare pot fi obținute la:
Asociatia Divers
CISPER Centru Tîrgu Mureş
Telefon/ Fax: 0265/311727
Web: www.divers.org.ro
E-mail: asociatia.divers@gmail.com
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