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PARTNERZY

Partner stowarzyszony testujacy program ADESTE w Warszawie (PL).

Trwający 30 miesięcy (01/11/2013-30/04/2016) projekt ADESTE - Audience Developer: Skills and Training in Europe został
sfinansowany przy wsparciu Programu Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme).
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Komunikat odzwierciedla jedynie stanowisko autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną
w niej zawartość merytoryczną.

Czy jesteś zainteresowany uzyskaniem kluczowych kompetencji do prowadzenia
działań skoncentrowanych na widowni?
Czy potrzebujesz pomocy w projektowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju widowni?

Czy Twoja organizacja stara się poszerzyć swój zasięg?
Czy pracujesz w obszarze kultury i sztuki?

PROJEKT
Projekt ADESTE jest odpowiedzią na potrzeby wielu organizacji artystyczno-kulturalnych dotyczące
skutecznego przyciągania i angażowania dotychczasowej widowni oraz docierania do nowej.
Skierowany do profesjonalistów pracujących w obszarze kultury w celu pogłębienia ich wiedzy i
umiejętności związanych z rozwojem widowni. W ramach projektu ADESTE wypracowaliśmy i testujemy
unikalną szkoleniową.
ADESTE jest znaczącą siecią europejską, w skład której wchodzą zarówno szkoły wyższe, niezależne i
publiczne ośrodki badawcze, agencje rozwoju widowni, organizacje kulturalne jak i znacząca sieć
europejska.

ADRESACI


Organizacje artystyczne i kulturalne



Pracownicy sektora kultury i sztuki



Artyści



Badacze



Zawodowe instytucje edukacyjno-szkoleniowe



Formalne i nieformalne organizacje
szkoleniowe



Decydenci na poziomie lokalnym,
regionalnym, krajowym i europejskim



Trenerzy i uczestnicy projektu



Studenci kierunków zarządzania kulturą

SZKOLENIE
Kluczowe umiejętności, wiedza i cechy profesjonalistów niezbędne dla skutecznego wdrażania strategii
rozwoju widowni, zostały przez ADESTE określone dzięki zebraniu przykładowych działań oraz
doświadczeń organizacji kulturalnych z całej Europy, Stanów Zjednoczonych oraz Indii. Trenerzy i
uczestnicy projektu z pięciu krajów zaangażowali się w pilotażowe warsztaty ADESTE, które koncentrują
się na:
Wsparciu krytycznego myślenia i
skuteczniejszego rozwiązywania
Tworzeniu międzynarodowej
problemów poprzez metodę
sieci partnerskiej
action learning

Korzystaniu z zasobów
internetowych w celu
pogłębienia wiedzy

“

Nie ma takiego reżysera, który
pokieruje tobą tak, jak to zrobi
widownia.
- Fannie Brice
Artystka, Komik

“
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Kształceniu umiejętności
twardych i miękkich

