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INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA CONSULTĂRI 
 

     Administrația Fondului Cultural Național invită editorii și operatorii culturali
la consultări cu privire la definirea priorităților pentru sesiunea de finanțare a
proiectelor editoriale, ce urmează a fi lansată la sfârșitul lunii aprilie. 
     Întâlnirea va avea loc vineri, 15 aprilie 2016, ora 16.00, la București. Locul va fi
stabilit în funcție de numărul de participanți și comunicat în timp util pe pagina
www.afcn.ro. 
    Pentru o bună organizare a întâlnirii, vă rugăm să confirmați participarea prin
e-mail, pe adresa contact@afcn.ro, până luni, 11 aprilie. 
Cei care nu vor putea participa la întâlnire pot comunica în scris punctele de
vedere până joi, 14 aprilie, la adresa contact@afcn.ro, pentru a fi comunicate
membrilor Consiliului AFCN înainte de întâlnire. 
............................................................................................................................... 
           Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziţie și la adresa de e-mail
oana.petrescu@afcn.ro sau telefonic la (+40) 21 8933150, 0740079468.

 

CE FACEM SĂPTĂMÂNA VIITOARE

      Vă recomandăm, în săptămâna 11 - 17 aprilie alte evenimente cofinanțate
de AFCN. Distracție plăcută!    
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Fundația Marconi

Pianul călător

- Concert pian recital, 12 aprilie, Sibiu, Sala Thalia; 
- Concert pian recital, 14 aprilie, Sibiu, Sala Thalia; 
- Concert pian recital, 15 aprilie, Deva, Sala Liviu Oros. 
 
MiniartshowAsociația pentru Performanță și Cultură

„Tradiții, basme și eroi de pe la noi” - ateliere de cusut, țesut,
mărgelit, pictat - 16 aprilie, 11.00 - 13.00 - Muzeul Național al
Țăranului Român, Studioul Horia Bernea. 

Asociaţia culturală AltIaşi

Borderline Art Space - producție culturală experimentală în noile
media

- Expoziție Dan Acostioaei: 29 martie - 10 mai 2016, Borderline Art Space.

Federația Internațională a Consiliilor de Artă și Agențiilor Culturale (IFACCA),
din care AFCN face parte, are un nou website de unde puteți afla despre
ultimele proiecte, oportunități și noutățile despre politicile culturale din
întreaga lume. Găsiți aici informații despre tendințele culturale și evenimentele
din toată lumea. Lectură plăcută! 
IFACCA este o rețea globală a consiliilor de cultură și a ministerelor de resort
din 80 de țări.
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