
 
 

 

 

ALDA la Festivalul Theatre Nomades: Alăturați-vă! 

 
ALDA a fost invitată să ia parte la Festivalul Théâtres Nomades și am fost foarte încântați! 
Evenimentul va avea loc în perioada 18-21 august 2022 la Bruxelles la Bois de la Cambre și este 
dedicat artei stradale și teatrului. Cu toate acestea, este și un moment eclectic deschis ONG-urilor 
și asociațiilor care își vor împărtăși misiunile și proiectele într-un mod recreativ. 
Acest eveniment gratuit original oferă spectatorilor un program de spectacole adaptat tuturor  
tipurilor de public. Are loc în fiecare vară timp de 4 zile și este organizat de Compagnie des Nouveaux 
Disparus. În fiecare an, datorită abordării sale durabile și programului variat, adună un public 
numeros din Bruxelles și din alte părți ale Belgiei din medii socio-culturale diverse. 
 
ALDA va fi prezentă la Festivalul Théâtres Nomades cu un stand dedicat proiectelor schimbărilor 

climatice și PART-Y 
 

ALDA a fost invitată de Fundația Anna Lindh, în cadrul căreia Asociația reprezintă un actor cheie 
pentru activitățile de networking. Din perspectivă generală, colegii ALDA vor fi prezenți cu un stand 
dedicat proiectelor schimbărilor climatice și PART-Y. Prima se concentrează pe găsirea de soluții 
durabile, stimulând în același timp schimbarea politicilor pentru a păstra planeta pentru generațiile 
viitoare, precum și pentru a împărți responsabilitatea pentru protecția Pământului în mod echitabil. 
În cadrul festivalului, ALDA își propune să ajute la colectarea de semnături a petiției „Opriți 
schimbările climatice, începeți climatul schimbării”. 
 
În ceea ce privește a doua inițiativă, obiectivul promovării proiectului PART-Y pe parcursul 
evenimentului este de a declanșa participarea la viața civică a tinerilor (13-20 ani) prin încurajarea 
includerii acestora în procesul decizional de elaborare a politicilor. 
 
Per ansamblu, festivalul este o oportunitate unică pentru ALDA de a crește gradul de conștientizare 
și de a-și promova misiunea prin aceste proiecte. Nu ratați ocazia de a vă alătura, bucurându-vă de 
artă și expoziții într-un minunat cadru bucolic la Bruxelles. 
 
[Sursa imaginilor: Festival Theatres Nomades] 
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