Στιγμές από την καθημερινότητα και τους ανθρώπους του Κιάτου
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Ολοκληρώθηκε πριν λίγη ώρα η προγραμματισμένη συνάντηση των μελών της λέσχης. Θέμα
ήταν ως γνωστόν η παρουσία μας στα Σικυώνια 2010. Δυστυχώς και αυτή τη φορά η
προσέλευση ήταν κατώτερη των αναμενόμενων
. Καθώς όμως τα χρονικά περιθώρια στενεύουν, όσοι έδωσαν το παρών στην συνάντηση
βρέθηκαν στην δυσάρεστη θέση να ενεργήσουν για το σύνολο,
συνεπώς ελήφθησαν οριστικές αποφάσεις σχετικά με την επικείμενη έκθεση.
Το θέμα της έκθεσης θα είναι σχετικό με το Δήμο Σικυωνίων, ώστε να
εναρμονίζεται με τις λοιπές εκδηλώσεις. Ο ακριβής τίτλος θα προσδιοριστεί άμεσα,
ωστόσο δεδομένο θεωρείται οτι θα αφορά
στιγμές από την καθημερινότητα και τους ανθρώπους του Κιάτου και των γύρω
περιοχών
, σε μια προσπάθεια να αποτυπωθούν στιγμές λίγο διαφορετικές από τα καθιερωμένα
"αξιοθέατα". Καθώς το σχέδιο Καλλικράτης τίθεται σε εφαρμογή, είναι μια καλή ευκαιρία να
γίνει μια παρουσίαση και των ευρύτερων περιοχών του διευρυμένου πλέον δήμου.
Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί και φέτος στις αποθήκες ΑΣΟ, από τις 23 ως και
τις 29 Ιουλίου.
Με τη λήξη της έκθεσης, όσοι επιθυμούν ,μπορούν να συμμετέχουν στην
Rock Συνάντηση, στις 30, 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου.
Όσοι επιθυμούν
να συμμετέχουν στην έκθεση, παρακαλούνται να ενημερώσουν
μέσω mail τη λέσχη ή να επικοινωνήσουν με άλλα μέλη της
το αργότερο μέχρι
τις 30 Ιουνίου.
Φωτογραφίες μπορούν να προσκομίσουν είτε σε έγχρωμη, είτε σε ασπρόμαυρη εκτύπωση,
σε διάσταση 20Χ30. Η παρουσίαση των φωτογραφιών και η αισθητική του χώρου θα
αποφασιστούν άμεσα, ωστόσο τονίζεται οτι θα είναι κοινή για όλους τους συμμετέχοντες.
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει συλλογή των φωτογραφιών, η οποία θα γίνει μέχρι
τις 19 Ιουλίου.
Η ημερομηνία αυτή είναι οριακά πριν την έναρξη της έκθεσης, ωστόσο δίνεται χρόνος για
όσους δεν κατοικούν στην περιοχή (πχ φοιτητές) να φωτογραφίσουν. Η τήρηση των
ημερομηνιών είναι πολύ βασική, καθώς
σε περίπτωση που η έκθεση ακυρωθεί, οφείλουμε να ενημερώσουμε άμεσα το
Δήμο, ώστε να παραχωρήσει την αίθουσα προς άλλη δραστηριότητα.
Παρακαλούνται τα μέλη της λέσχης να έχουν ενεργή συμμετοχή στην οργάνωση και
πραγματοποίηση της έκθεσης και γενικά στην επανενεργοποίηση της λέσχης μας!
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