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Brněnské středisko Europe Direct v sobotu pořádá
EDčko Fest na Staré radnici
Informační středisko Europe Direct je nepostradatelnou součástí Knihovny
Jiřího Mahena už šestnáctým rokem a nyní pro veřejnost pořádá EDčko Fest,
který se koná v sobotu 4. 9. 2021 od 13:00. Jeho cílem je nejen seznámit
širokou veřejnost s pestrou náplní činnosti střediska, ale také rozloučit se
s létem formou festivalu s účastí živých kapel.
Brněnské středisko Europe Direct, jehož je
Knihovna Jiřího Mahena v Brně hostitelskou
organizací, tuto sobotu pořádá EDčko Fest.
Těšit se můžete na vystoupení šesti
hudebních těles (Šaffoun, Projekt49, The
New Normal, Duffy, Šnek a spol., Radosti),
dva taneční workshopy v režii tanečních
skupin RugCutters a Estilos Chicas Brno
a na proslovy reprezentantů Zastoupení
Evropské komise v ČR, Jihomoravského
kraje, Magistrátu města Brna a řady
partnerských organizací, jejichž agenda je
spojena s Evropskou unií.
Ředitelka KJM Libuše Nivnická a vedoucí ED Brno
Edita Dvořáčková při slavnostním odhalení nové
plakety v KJM, červenec 2021

Festival středisko pořádá při příležitosti získání grantu pro období 2021-2025, čímž vstoupilo
do tzv. „nové generace středisek Europe Direct“. Chce tak veřejnost seznámit se svými
službami, mezi které se řadí především realizace kulturně-vzdělávacích akcí pro školy
a širokou veřejnost a poskytování informační a poradenské služby v záležitostech spojených
s Evropskou unií.
„Informační středisko ED tady v Brně funguje už od roku 2005 a teď poprvé organizujeme
takhle velký festival. Je to pro nás nové, tak doufáme, že se vše povede.“ uvedla Edita
Dvořáčková, vedoucí střediska. Festival je financován Zastoupením Evropské komise v ČR,
které tak pomáhá novým střediskům dostat se snáze do obecného povědomí, a těm, které
pokračují ve své dosavadní činnosti, dává prostor se připomenout.
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