
 
NIGHT MUSIC – Festival antiviolenţă 

Suceava, 19-20 Septembrie 2009 

 

          Asociaţia “Youth Can Do It” organizează “NIGHT MUSIC – Festival antiviolenţă”.  Parteneri: Direcţia 

Judeţeană de Tineret Suceava şi Shopping City Suceava. Colaboratori: Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava , 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava , Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava şi Conacul Domnesc. 

          Sub sloganul „Consumă-ţi energia prin muzică, nu prin violenţă”, dorim să organizăm un festival 

muzical nonprofit, având ca invitaţi artisti naţionali, regionali şi locali, oferind tinerilor o alternativă de 

petrecere a timpului liber, pe parcursul căruia sa-i constientizăm despre consecinţele unui mod de viaţă 

dominat de violenţă.  

          Proiectul va demara printr-o campanie de informare in mass-media ( conferinţă de presă, articole in 

presa scrisa, spoturi radio-tv ), promovarea realizându-se prin internet, materiale promoţionale (afişe, flyere) 

şi printr-o caravană auto pe ruta Obcini – George Enescu – Mărăşeşti – Areni - Centru – Burdujeni, care va 

anunţa festivalul prin difuzarea de spoturi. 

          Pe parcursul caravanei  voluntarii organizaţiei „Youth Can Do It” vor purta tricouri inscriptionate cu 

mesajul „Consumă-ţi energia prin muzică, nu prin violenţă” şi vor distribui flyere cu mesaje antiviolenţă.  

          Festivalul „ NIGHT MUSIC – Festival antiviolenţă” va avea loc in parcarea Shopping City Suceava in zilele 

de 19 şi 20 septembrie 2009, unde timp de doua zile vor concerta artişti regionali şi locali, atmosfera fiind 

animată de dansatori şi VJ din mai multe judeţe. Intrarea va fi liberă. 

          Informarea tinerilor participanţi la momentele artistice din cadrul festivalului despre efectele violenţei, 

se va face prin: flyere , imagini video proiectate in timpul programului artistic si mesaje antiviolentă adresate 

publicului de catre artişti.  

          Prin intermediul acestui festival dorim şi să aniversăm un an de activitate a ONG-ului de tineret 

„Youth Can Do It”, care susţine dezvoltarea personală şi profesională a tinerilor, având în prezent trei 

puncte de lucru în trei judeţe diferite.

     Vă mulţumim ! 

 

Asociaţia “YOUTH CAN DO IT” 

Preşedinte Grosar Vlad-Alexandru 

0747 462 195 / contact@nightmusic.ro 

www.NightMusic.ro 
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