
Întâlnirea 
Națională 
a Tinerilor

www.sociomovens.net

ParticipareImpresii 

Locul unde se va desfășurare intalnirea  

naționala de tineret

Centru de conferinţe

Şiştarovăţ 159

jud. Arad

Romania (Lipova)

Persoană de contact

Jakob Ohm, Kommende Dortmund

Brackeler Hellweg 144, D-44309 Dortmund

Telefon: +49 (0)231 20 60 525

E-Mail: jakob.ohm@kommende-dortmund.de

Costuri

Se percepe o sumă de 10 € / persoana pentru cazare și masă iar 

restul costurilor sunt suportate de catre socioMovens.

Înscriere:

Înscrierea trebuie trimisa pana la data de 30 Iunie 2017 

la Irimiciuc Alin, sau Hiticas Valentin Macedon, care o vor transmite 

mai departe la Jakob Ohm

Partenerii noștri

Săptamâna de proiect socioMovens din Romania și 

Cross Cultural Youth Meeting

Lipova, 28.-31.8.2017

giving europe a soul
sociomovens



28
.-3

1.
8.

20
17Programul

Ideea unui 
spectacol comun 

de muzica

Principalul scop al acestei intalniri este ca participantii 
care au mai luat parte la saptamani de proiect sa se 
cunoasca intre ei si sa creeze legaturi si cu alti tineri im-
plicati in domeniul social din Romania.Aceasta intalnire 
este un prilej bun de a aprofunda motto-urile lunare so-
ciomovens si experientele spirituale ale fiecaruia.

Punctul culminat al intalnirii nationale va fi in data de 
30 august 2017 cand va avea loc.

Prezentarea rezultatelor workshopului care va fi des-
fasurat pe parscusul zilei impreuna cu Performance 
Group GenRosso (din Florenta).

Impreuna cu artistii grupului gen Rosso si Band Song, 
participantilor li se ofera posibilitatea de a participa la di-
ferinte clase de dans. Cu cunostiintele dobandite in urma 
claselor, tinerii vor putea organiza un spectacol muzical, 
pe care sa il prezinte publicului.

Pe langa oportunitatea de a-si testa diferitele inclinatii 
artistice, cea mai mare realizare este experienta de a trai 
aceste emotii si sentimente care au miscat elevi din in-
treaga lume si in cadrul proiectului Streetlight.

„Mi-a facut deosebita placere sa particip la un astfel 
de eveniment. Am ajuns sa cunosc echipa si pe mine 
insumi la un cu totul alt nivel. Acestea sunt amintiri pe 
care nu mi le poate lua nimeni.”

(Paritcipanta la proiectul muzical Streetlight)

Prin acestea, Intalnirea nationala va deveni o 
experienta care depaseste granite si un prilej 
pentru tineretul din Romania sa se dezvolte.

Vă mai amintiți de săptămâna socio-etică, la care ați participat cu 

clasa voastră? Vă mai gândiți la experiențele trăite, la persoanele 

pe care le-ați întâlnit, la rugăciune? Pentru unii dintre voi, cel mai 

probabil, aceste trăiri sunt încă foarte prezente. Pentru alții sunt pro-

babil deja de mult trecute. De atunci s-au schimbat multe lucruri. 

Cu atât mai mult, mă bucur că pot să va invit din nou, întrun spirit 

al comunității, la întâlnirea națională de tineret. Aici aveți oca-

zia, din 28 până în 31 august 2017, să faceți cunoștință cu elevii și 

studenții care au participat la săptămâna de proiect aici în Roma-

nia. De asemenea, pe lângă schimbul cultural, ca și un punct cul-

minant, vi se oferă șansa de a participa alături de muzicienii de la 

GenRosso la diferite Workshop-uri și astfel sa prezentați literalmen-

te, pe scenă, motto-ul nostru comun: „Giving Europe a Soul“.

Prälat Dr. Peter Klasvogt
Directorul Institutului social 
Kommende Dortmund

Dragi tineri,


