Projektas !vykdytas pagal sutart! Nr. GVP/PTS/1066

2011 m. bir"elio 21 d.

PROJEKTO „ AFRIKOS DIENOS 2011 “
VEIKLOS IR FINANSIN! ATASKAITA

Projekto vykdytojas: Asociacija „Balta scena“
#mon$s kodas: 302555555

Telefonas: +37068157106

El. pa%to adresas: info@baltascena.lt

Internetin$ svetain$: www.baltascena.lt
Projekto internetin$ svetain$: www.afrikosdienos.lt

Per www.aukok.lt planuota surinkti: 3400 Lt
Per www.aukok.lt surinkta: 283,24 Lt

INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJ"
Asociacija „Balta scena“ vienija aktyvius jaunus "mones, dirban&ius kult'ros ir bendradarbiavimo
pl$tros srityse. Pagrindinis asociacijos „Balta scena“ tikslas – sujungti kult'ros ir socialin! sektorius,
suvienyti menininkus ir k'r$jus !vairiems k'rybiniams socialiai atsakingiems projektams.

INFORMACIJA APIE PROJEKT"
Projekto tikslai:
•
•
•
•

supa"indinti Lietuvos visuomen( su Juodosios Afrikos kult'ra,
atskleisti s)sajas su Lietuva,
skatinti tarpkult'rin! dialog),
skleisti tolerancij) skirting* rasi*, religij* bei taut* "mon$ms.

Projekto veiklos, eiga
Juodosios Afrikos kult'ros festivalis „Afrikos dienos 2011“ vyko 5 dienas (gegu"$s 18 – 22
dienomis). Festivalio metu buvo parodyti 5 tarptautinio pripa"inimo susilauk( re"isieri* i% Afrikos
filmai („Pa%nib"d$jus“, „Ouaga Saga“, „Siel* valgytoja“, „Timbuktu“, „Medin$ kamera“). #vyko 3
dideli muzikiniai pasirodymai: pasaulin$s "vaig"$s i% Senegalo Pap Kan koncertas, afrikieti%k*
perkusij* ir afrikieti%k* %oki* pasirodymas bei koncertas „Afro-LT projektas“, kurio metu koncertavo
atik$jai i% Lietuvos bei Lietuvoje gyvenantys afrikie&iai (Pappy i% Kongo ir Plazi i% Togo). Taip pat
!vyko 3 %iuolaikin$s afrikieti%kos muzikos vakarai su garsiais Lietuvos did"$jais. Po vieno i% film*
Viktoras Diawara atliko tradicines dainas i% gimtojo Malio. Buvo surengtos dvi parodos: fotoparoda
„Afrikos veidai“ (Lietuvos autori* nuotraukos i% Ruandos, Nigerijos ir Togo) bei Zimbabv$s
skulpt'r* paroda. Taip pat !vyko susitikimas su lietuviais keliautojais, apsilankiusiais !vairiose
Juodosios Afrikos %alyse, susitikimas su Lietuvos savanoriais, savanoriavusiais Afrikoje, bei
mokslin$ diskusija apie Afrikos ir Europos s)sajas. Festivalio metu buvo surengtos k'rybin$s
dirbtuv$s, kuri* metu vilnie&iai ir miesto sve&iai gal$jo i%mokti groti afrikieti%kais djembe b'gnais ar
%okti afrikieti%kus %okius. Paskutin( festivalio dien) buvo sudaryta galimyb$ !sigyti tradicini*
gamini* i% Afrikos, paragauti afrikieti%ko maisto ir pasipuo%ti afrikieti%komis kasyt$mis. #vairiose
"iniasklaidos priemon$se buvo i%spausdinti 8 straipsniai, nagrin$jantys !vairias su Juod)ja Afrika
susijusias temas. Visi festivalio renginiai, i%skyrus vien) koncert), buvo nemokami.

Projekto biud#etas

I. Personalo ka%tai
II. Materiali* daikt* !sigijimas ir
nuoma
Technikos nuoma koncertams
III. Organizacin$s i%laidos

Planuota
i!leisti, Lt
-

I!leista,
Lt
-

600

0

-

-

2300

283,24

500

0

3400

283,24

I!laidas "rodantys dokumentai

IV. Kitos i%laidos
Film! rodymo licencijos (5 filmai
x 700 Lt)
Film! kopij! transportavimas (5
filmai x 100 Lt)
I$ viso:

Filmo „Ouaga Saga“ rodymo licencija
S"skaita fakt#ra Nr. 0200411 (i$ viso
127 EUR)

1

Projekto metu nebuvo surinkta visa reikiama suma, ta&iau visos planuotos veiklos buvo
!gyvendintos. Tai pavyko padaryti d$ka ger* "moni*, kurie nema"ai paslaug* suteik$ nemokamai.

Projekto rezultatai
Per aukok.lt portal) surinktos l$%os buvo panaudotos filmo „Ouaga Saga“ rodymo licencijai
apmok$ti. Tarptautiniame frakofoni%k* film* festivalyje „Ouaga Saga“ peln$ "i'rov* priz), o
tarptautiniame Durbano kino festivalyje buvo apdovanotas u" geriausio aktoriaus vaidmen!. Filmas
nukelia ! Burkina Faso sostin( Ouagadougou ir nagrin$ja i%tikimyb$s tem) grup$s bedarbi*
jaunuoli* tarpe. Festivalio „Afrikso dienos 2011“ metu filmas „Ouaga Saga“ „Skalvijos“ kino teatre
buvo parodytas du kartus (nemokamai), film) pamat$ 180 "i'rov*.
Viso projekto rezultatai:
5 tarptautinio pripa"inimo susilauk( afrikieti%ki filmai (i% viso 9 seansai, 1070 "i'rov*)
3 koncertai (1200 "i'rov*)
3 muzikiniai vakarai su did"$jais, grojan&iais afrikieti%k) muzik) (600 dalyvi*)
3 djembe b'gn* k'rybin$s dirbtuv$s (60 dalyvi*)
2 afrikieti%k* %oki* k'rybin$s dirbtuv$s (60 dalyvi*)
3 susitikimai – diskusijos (120 dalyvi*)
2 parodos (1000 "i'rov*)
1 afrikieti%k* gamini* mug$ (1000 "moni*)
8 straipsniai spaudoje apie Juod)j) Afrik)
Festivalis susilauk$ did"iulio "i'rov* d$mesio: kino seansuose "mon$ms teko s$d$ti ant grind*,
nes nebebuvo laisv* k$d"i*, registracija ! k'rybin$s dirbtuves buvo baigta anks&iau, nei tik$tasi
(buvo padaryta papildoma djembe b'gn* pamoka), koncert* ir muzikini* vakar* erdv$s buvo
sausakim%os. Skai&iuojama, kad per penkias festivalio dienas i% viso festival! aplank$ 5110
"moni*.

Keletas projekto akimirk%

Atlik&jo Pap Kan koncertas
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Afrikos dien% filmo seansas „Skalvijos“ kino teatre

Afrikieti$ki $okiai „Afro drum and dance“ pasirodymo metu

Daugiau Afrikos dien* nuotrauk* ir video med"iag) galite rasti m's* internetiniame puslapyje
www.afrikosdienos.lt ir m's* facebook puslapio galerijoje:

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.175507469171886.52723.162763013779665.

PATVIRTINIMAS
Tvirtinu, kad ataskaitoje ir faktines i$laidas pagrind#ian'iuose finansiniuose dokumentuose
pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, ir sutinku, kad ji b(t% vie$ai skelbiama.
Organizacijos vadovas

Viltaut$ +emelyt$

________________
A.V.
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