Credem în
puterea TA de a
schimba
lucrurile!

Viitorul înseamnă cultură

Viitorul înseamnă cultură

România noastră, a ta și a mea deopotrivă, este luminoasă, creativă, inteligentă și
inovatoare, are valori, știe să aprecieze și să mulțumească, știe să respecte și să
celebreze EXCELENȚA.
Pentru că tu ești parte din această Românie fără pereche, ar fi o onoare să te
avem alături în toate proiectele culturale pe care le dezvoltăm în domeniul
muzicii clasice și al artei vizuale.

Valorile Elite Art Club UNESCO:
EXCELENŢĂ
EDUCAŢIE
AUTENTICITATE
Suntem Elite Art Club UNESCO (http://www.eliteart.org/) – organizație nonguvernamentală nonprofit ce și-a început activitatea în 2003, iar în 2010 a devenit
unicul reprezentant în România al rețelei globale Jeunesses Musicales
International – cea mai amplă organizație din lume dedicată promovării tinerilor
muzicieni.
De numele Elite sunt legate branduri naționale de muzică clasică, precum
festivalul „Classics for Pleasure” din Sibiu, Concursul Internațional de Dirijat
Jeunesses Musicales București, concertele PROMS of Delight, programul educativ
pentru copii „Căsuța cu povești muzicale” și multe altele.

Proiectele
noastre
Ți le dedicăm!

Viitorul înseamnă cultură

Festivalul „CLASSICS
FOR PLEASURE”
„Classics for Pleasure” (ajuns la ediția a VII-a) este cel mai mare festival de muzică
clasică din Ardeal, o mișcare culturală vie și grandioasă, care se desfășoară în fiecare
vară în Piața Mare și Biserica Ursulinelor din Sibiu. La fiecare ediție, forţa muzicii este
multiplicată la infinit de încântarea celor peste 14.000 de oameni care participă la
spectacolele „Classics for Pleasure” .

www.classicsforpleasure.ro

Concursul Internațional
de Dirijat Jeunesses
Musicales
Concursul Internațional de Dirijat Jeunesses Musicales București este unul dintre cele mai
apreciate concursuri pentru tineri dirijori din lume, o competiție cu o tradiție de peste
jumătate de secol, fidelă valorilor deja consacrate ale rețelei Jeunesses Musicales
International. Concursul a ajuns la Ediția a VIII-a și angrenează anual 50 de tineri
dirijori din întreaga lume.
Concursul se desfășoară în cadrul Ateneului Român și se încheie grandios cu un
Concert de Gală în Sala Mare.

www.bucharestcompetition.ro

Proiecte de EDUCATIE
Căsuţa cu poveşti muzicale
este un spectacol de operă educativ, inspirat, pentru copii din familii cu posibilităţi
limitate, care nu au fost niciodată sau doar foarte rar la un spectacol de operă sau
teatru. Peste 5000 de copii s-au bucurat anul acesta de spectacol tocmai în şcolile unde
învăţau, în Cluj, Iaşi şi Bucureşti. Este un spectacol interactiv despre etică, toleranţă şi
copilărie, în care copiii învaţă noţiuni de cultură generală din literatură, istoria muzicii
clasice româneşti, dans, canto şi regie.

Jeunesses Musicales Conducting Masterclass
este unul dintre foarte puţinele programe educative din România ce le oferă tinerilor
dirijori oportunitatea de a-şi îmbunătăţi tehnica şi portofoliul, de a-şi îmbogăţi networkul profesional şi de a deveni mai atractivi pentru piaţa muzicală internaţională.

Masterclass-ul se bucură de o bogată prezenţă internaţională, iar participanţii au rara
oportunitate de a învăţa de la maeştrii Sigmund Thorp şi Christian Ehwald .
În fiecare an, Elite Art Club UNESCO oferă 4 burse de studiu unor tineri şi talentaţi dirijori
români, cu scopul de a le susţine cariera internaţională.

Proiecte de Arta Vizuala
UTOPIA URBANĂ – Mica Europă la Piaţa Naţiunilor
Unite
Anul acesta am revitalizat prin intervenţii artistice o zonă a Bucureştiului faimoasă pentru:
traficul infernal, semafoarele nesincronizate, bannerele publicitare ce acoperă clădirile de
patrimoniu, poluarea fonică neîntreruptă – Piaţa Naţiunilor Unite – Blocul Gioconda.
Împreună cu 30 de adolescenţi procupaţi de oraşul lor şi 5 artişti am pictat oraşul, aşa cum
îl vedem acum, dar şi cum ne-am dori să îl vedem în viitor. 4 murale inspirate împodobesc
acum aleile şi pereţii Blocului Gioconda, iar zona a devenit mai luminoasă şi mai ofertantă
din punct de vedere turistic.

Susţinem 2 artiste tinere, foarte
talentate, dar cu posibilităţi limitate
de a-şi continua cariera artistică
Daniela Donţu – a absolvit Masteratul la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti,
Facultatea de Arte Plastice, secţia Pictură.
Nadejda Lungu - a absolvit Masteratul la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti,
Facultatea de Arte Plastice, secţia Pictură.

Susţine EXCELENŢA în
România
Noi credem în puterea ta de a schimba lucrurile, vino alături de noi şi susţine
cultura şi excelenţa românească!
Alege să direcţionezi către Asociatia Elite Art Club UNESCO 20% din impozitul pe
profit datorat statului de compania pe care o reprezinţi.

Îţi vom fi recunoscători dacă le vei transmite această invitaţie la cultură şi
prietenilor tăi, oamenilor care îţi seamănă.
Cu drag,

Echipa Elite Art Club UNESCO

