Uczestnicy poszukiwani
„Młodzież i Europa: Zacznijmy od kultury!“
13 i 27 listopada 2021 (online) oraz 9-10 grudnia 2021 w Paryżu, Ministerstwo Kultury.
Szukamy Cię!
Francusko-Niemiecka Rada Kultury (FNRK) i jej partnerzy poszukują młodych ludzi (18 do 30 lat) z
Niemiec, Francji i Polski, którzy sami działają w dziedzinie kultury i sztuki lub są nią żywo
zainteresowani.

Twoja opinia się liczy!
Czy chcesz…:
• ...wnieść do naszej pracy swoją własną wizję sztuki i kultury?
• ...przedyskutować obecne i przyszłe wyzwania dla sztuki i kultury w Europie...
• ...i opracowywać dla nich rozwiązania?
W pierwszej kolejności/Najpierw będziemy pracować razem, podczas dwóch przygotowawczych
sesji online w dniach 13 i 27 listopada 2021 r. Następnie, 9 i 10 grudnia 2021 roku, zobaczymy się
w Paryżu, gdzie będziemy mogli zaprezentować nasze wyniki osobistościom świata kultury i
polityki.

Jakie tematy są dla nas szczególnie ważne?
•
•
•

Nowy początek dla kultury: Czego nauczyliśmy się z kryzysu?
Różnorodność kulturowa: Jak bardzo zróżnicowany jest sektor kultury i sztuki?
Zrównoważony rozwój w kulturze: więcej niż tylko ochrona środowiska!

Udział w warsztatach i wydarzeniu jest bezpłatny! Zakwaterowanie i wyżywienie w Paryżu będzie
zapewnione. Koszty podróży mogą być dofinansowane do maksymalnej kwoty 120 EUR (bilet w 2
klasie/klasie ekonomicznej).
Impreza odbędzie się w Ministerstwie Kultury w Paryżu (Francja) zgodnie z obowiązującymi
wówczas przepisami dotyczącymi higieny. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest posiadanie
zaświadczenia o stanie zdrowia zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami.
(https://www.gouvernement.fr/en/coronavirus-covid-19).
Uwaga: Językiem roboczym warsztatów będzie głównie angielski, sesje dyskusyjne w dniu 10
grudnia będą tłumaczone na niemiecki, francuski, polski.

Wniosek wysłać najpóźniej do dnia 18 października 2021 r:
•
•
•

Kwestionariusz (w języku angielskim),
List motywacyjny w języku niemieckim, francuskim lub angielskim,
Curriculum vitae.
Wyłącznie drogą pocztą elektroniczną:
Philipp Asbach
sekretariat@dfkr.org
+49 (0) 681 501 1226

Czekamy na Twoje zgłoszenie!

“Youth and Europe: Let's start with culture!”
13 and 27 November 2021 (online) and 9-10 December 2021 in Paris, Ministry of
Culture.
Application form
First name:

Last name:

Date of birth:

Phone number:

Address (city and country):

Mail:

School/training/studies/graduation and/or current job:

Current creative hobbies/activities:

Language skills:

Experience in/with the following countries:

Preferred workshop?
o
o
o

New start for culture: What have we learned from the crisis?
Cultural diversity: How diverse are the arts and cultural sectors?
Sustainability in culture: More than just environmental protection!

Questions & suggestions (e.g. questions/suggested topics for the workshops):

How did you hear about the event "Youth and Europe: Let's start with culture! “?
o Mail / Newsletter
o Website of the DFKR
o Friends / colleagues
o Other:
o Social Media du DFKR
Did you know the Franco-German Cultural Council (DFKR) before?
o Yes
o No

Declaration of consent data protection
For the organisation of "Youth and Europe: Let's start with culture!" it is necessary to save
the data requested on the registration form.
The General Secretariat of the Franco-German Cultural Council assures that this data will
not be passed on to third parties.
I agree that the General Secretariat of the Franco-German Cultural Council may store
my data for the purpose of preparing and organising the event(s) around "Youth and
Europe: Let's start with culture!".
I make this declaration voluntarily and am aware that I can revoke this consent at any time.
NAME:
Place/Date:

Signature:

