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Tactici de Rezistenţă X Poliţia Globală apel de participare

de participare – lucrări video la tema anti-globalizării

cu ocazia următorului summit G8 care va avea loc anul acesta lînga oraşul Rostock la Heiligendamm,
Oberliht (http://www.oberliht.org.md) organizează o expoziţie acompaniată de
proiecţii video ce reprezintă mişcarea anti-globalistă şi acţiunile poliţiei globale în Europa şi alte regiuni
ale lumii. Proiecţiile video vor servi drept pretext organizării unei discuţii la această temă.
Germania, Asociaţia

Proiecţiile vor avea loc în perioada 7-10
Expoziţional Constantin Brâncuşi, UAP.

iunie 2007 la Chişinău, Republica Moldova, la Centrul

de participare cu lucrări video la tema anti-globalizării (reportaje video, clip-uri, pelicule ce
documentalizează mişcarea anti-globalistă etc.)

APEL

Subiecte

- G8
- mişcarea de rezistenţă
- poliţia globală
Sunteţi bineveniţi să contribuiţi la acest proiect prin expedierea unei copii a unei sau mai multor lucrări
video ale Dvs (CD, DVD) la urmatoarea adresă:

str. Gh. Asachi 11/2, apt. 45
Chişinău, 2028, Republica Moldova
or prin încărcarea pe server a lucrarii video ce vă aparţine, astfel încît să fie posibil să o descărcăm
uşor.
Data

limită de expediere a filmelor este 15 Mai 2007 (data poştei).

6 – 17 iunie, 2007
Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi, UAP
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 3, Chişinău
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film/video nu trebuie să depăşească 15 min. iar CD/DVD-ul să fie însoţit de Titlu şi de Numele
lucrării.

o pagina aparte anexată la CD/DVD vă rugăm să menţionaţi următoarele date:

Nume
Ţara
Email
Website URL (dacă este cazul)
Telefon
Titlul lucrării
Anul executării
Durata
Descriere scurtă (pînă la 30 cuvinte)
Vă rugăm să confirmaţi din timp prin email dacă intenţionaţi să contribuiţi la desfăşurarea acestui
eveniment.
Simtiţi-vă

liber să transmiteţi mai departe anunţul de mai sus persoanelor interesate.

cu respect,
Vladimir Us.

CONTACTE

pentru a afla mai mule detalii despre proiect contactaţi-ne la:
tel: + (373 22) 541457, + (373) 69 171010
email: info (at) oberliht.org.md
skype: us.vladimir
http://www.oberliht.org.md/G8.html

6 – 17 iunie, 2007
Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi, UAP
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 3, Chişinău

