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Vineri, 9 iunie 2017

Timișoara, Capitală Europeană a Culturii în 2021: Oportunitate de dezvoltare locală și
regională

Moderator: dr. Corina Răceanu, director programe Institutul Intercultural Timişoara

Sala 2 a Teatrului Național Timișoara

13:00 - 13:30 Înregistrarea participanților, cafea de bun-venit

13:30 - 14:00 Cuvânt de bun venit, remarci introductive, declarații de presă, scurtă prezentare a
impactului titlului de capitală culturală europeană asupra dezvoltării

Bogdan BÂRLA, Biroul de Informare al Parlamentului European în România

Nicolae ROBU, primar al Municipiului Timișoara

Iuliu WINKLER, deputat în Parlamentul European, Grupul Partidului Popular European

Maria GRAPINI, deputat în Parlamentul European, Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor şi
Democraților

Victor NEGRESCU, deputat în Parlamentul European, Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor
şi Democraților

14:00 - 14:15 Timișoara 2021 - de la candidatură la implementare și moștenirea pentru dezvoltarea pe
termen lung a orașului

Simona NEUMANN, director, Asociaţia „Timişoara Capitală Culturală  Europeană”
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14:15 - 15:45 Sesiunea I: Oportunități și provocări pentru dezvoltarea locală și regională prin punerea în
valoare a ofertei culturale și a turismului cultural

Dezbateri și intervenții participanți

Adrian MARICIUC, șef serviciu, Agenția de Dezvoltare Regională Vest

Gabriela PETCANA, vicepreședinte, Asociația „Clusterul de Turism Banat”

 Cum putem colabora?
 Cum putem dezvolta oferte turistice integrate?
 Cum putem promova unitar, la nivel naţional şi internaţional, destinaţiile de turism din

regiunea noastră?
 Cum dezvoltăm, la nivelul oraşului şi al regiunii noastre, programe eficiente de primire

şi de informare a turiştilor?

15:45 - 16:00 Pauză de cafea

16:00 - 17:30 Sesiunea a II-a: Crearea de oportunități noi și durabile pentru o gamă largă de cetățeni
pentru a participa la activitățile culturale ale anului 2021

Dezbateri și intervenții participanți

Ada HAUSVATER, director, Teatrul Național Timișoara

Călin RUS, director, Institutul Intercultural Timișoara

 Cum putem extinde publicul căruia ne adresăm astfel încât să crească participarea
atât la producerea actului cultural cât şi pentru un consum cultural extins?

 Cum armonizăm oferta culturală la nivelul oraşului şi al regiunii?
 Cum dezvoltăm voluntariatul, cum implicăm tinerii şi grupurile marginale în

organizarea şi desfăşurarea evenimentelor culturale realizate în anul 2021?
 Ce moştenire rămâne, ce schimbări se aduc la nivelul capitalului uman după anul

2021?

17:30 - 19:00 Cină și networking

Transmisiune în direct pe https://www.facebook.com/EPIO.Romania și http://www.caleaeuropeana.ro începând cu
orele 13.30.


