PROGRAMUL FESTIVALULUI ”FILIPIADA- 2021”

10 - 11 februarie - Campania de promovare a cărții iuliene ”Cărțile pe față”
12- 13 februarie - Concursul ”Cel mai bun povestaș/declamator (pentru copii)
14 - 15 februarie – Concursul ”Cel mai bun povestaș (pentru adulți)
16 februarie - Concursul ”Cel mai original desen, după operele iuliene”
17 februarie -Prezentarea unui personaj din creația iuliană (pentru copii și maturi, până
la 3 min, cu vestimentația corespunzătoare operei literare)
18 februarie - Filipiada – Family Time (prezentare în versiune online a unei seri de lectură
cu părinți și copii – realizată de bibliotecile pentru copii, cu părinți, bunici și pici)
19 februarie (sau o altă zi, la solicitarea scriitorului) -Dialog online cu omul de știință, Iulian
Filip ”Moștenirea și importanța creației iuliene pentru prezent și viitor” – un dialog
interactiv cu bibliotecari, reprezentanți de la Academia de Științe, Uniunea Scriitorilor,
profesori de limbă și literatură română, despre creația poetului, prozatorului, dramaturgului,
folcloristului Iulian Filip
20-21 februarie - ”Poezia iuliană, în a muzicii năframă (pentru copii și adulți, cu
participarea interpreților autohtoni, versiune online, limita de timp- pe durata piesei muzicale)
22 februarie - Secțiunea Dramaturgie – Concursul de prezentare a unei scenete
iuliene (dramaturgia pentru copii, pe durata piesei prezentate)
23-24 februarie - Concursul Filmului de promovare a creației iuliene (prezentat de
bibliotecile publice din raionul Drochia, dar și din alte raioane – timpul limită – 3 -5 min)
25 februarie - Program etno-folcloric ”De la Filip adunate….”, în versiune online, cu
participarea colectivelor folclorice de copii.
26 februarie - Galeria cu Minuni (expoziție online a lucrărilor hand made, pe motive iuliene
– desene, portrete, aplicații, broderii, cusut în biser, gravare în lemn, portrete, etc, inspirate
din creația scriitorului Iulian Filip.
27 februarie - Flash mob ”FILIPIADA NOCTURNĂ”, cu participarea voluntarilor și
cititorilor bibliotecii publice raionale ”Iulian Filip”

