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O Movimento juvenil judaico, sionista e educativo "Habonim Dror". está

completando 50 anos de atividades no Brasil. Assim sendo, temos 0 prazer de

apresentar o projeto:

"FESTIVAL DE CULTURA HABONIM DROR - 50 ANOS"

Gostariamos, com este evento, de transmitir para 0 público os valores

judaicos sionistas e universais, que são trabalhados pelos educadores, junto aos

jovens, durante as atividades anuais em nossos sete snifnn: Porto Alegre,

Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Recife.

() Habonim Dror conta, hoje, com uma equipe de 450 ativistas, que

participarão do evento proposto, marcado para os dias 22 e 23 de julho de

1995.

Mas, para que 0 projeto "Festival de Cultura Habonim Dror — 50 anos"possa

ser viabilizado e que alcance o sucesso por nós desejado, é necessário o apoio

da Comunidade Judaica do Brasil.

A reciprocidade do apoio financeiro será um espaço publicitário no programa

" do evento, conforme apresentado no projeto anexo.
`

j' A seguir expomos a proposta do evento, colocando—nos a disposição para

maiores esclarecimentos e agradecendo antecipadamente a atenção dispensada.

Com um cordial Shalom,

/, OmJONNÉléÃXMP—N ALA L src

Mazkir São Paulo Guizbar N ional

? 1magos STEIãgRG
Responsável pelo evento

Sheliach Nacio al
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OBJETIVOS GERAIS

_. . Transmitir valores judaicos e sionistas.

lx) . Estimular 0 potencial artístico e cultural dos jovens ativistas do Habonim.
3. Off recer ao publico uma mensagem moderna e artística da propostaeducacional e universal desenvolvida no movimento.

PLANEJAMENTO DO EVENTO

]. Divisão dos integrantes de todo o Brasil em vários núcleos de produção.
2. Criação de uma equipe de produção de um audio-visual.

3. Preparação e organização de um Festival de danças folclóricas israelis.
4. Criação de oficinas de artes para 0 trabalho antes e durante o evento.

5. Preparação e organização de uma exposição com todo o material educativoproduzido pelo movimento durante os 50 anos de atividades, além daexposição de fotografias e camisetas que fizeram parte de sua história.

6. Organização de toda a parte logística (alimentação, hospedagem.transportesetc) para a recepção dos 350 integrantes das outras sedes do Brasil.

O projeto "Festival de Cultura Habonim Dror - 50 anos" é para nos mais queum simples projeto. Sua realização será a certeza de ter terminado um projetoeducativo e a obrigação de continuidade do tão dificil, mas tão prazeiroso,trabalho de educar jovens judeus sionistas conscientes de suas posições comohomens e como judeus.
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ORCAMENTO DE CUSTOS DE PRODUÇÃO DO EVENTODiretor

.......................................................................... 088 2 000

Coreógralo

.................................................................... 088 1 000

rograma do evento (2000
exemplares)

............................. 088 18,000

-810010 de gravaçoes. tita música
.................................... 088 3.000

ideo

............................................................................ US$ 1.000

Figurinos

....................................................................... 088 1.500

amisetas

...................................................................... 088 1.000

rindes e presentes

......................................................... 088 1 000

Flores

........................................................................... 088 500

Fotografias

..................................................................... 088 500

mpressos

...................................................................... 088 200

Divulgação do Evento

...................................................... 088 500

iagens

.......................................................................... 088 1.500

Alimentaçâ

.................................................................... 088 5000

iversos

......................................................................... 088 1.000

TOTAL US$ 37.700
PREVISA O DE RECEITAS

*

Patrocinador P

Programa)
*

Contra-capa do Programa — 088 2.000
*

Anúncio de pãº ' '

rincipal —

28 cm)
lbma inteira — 088 1.000

imensa 21 28 em)

*

Anuncio de meia agina — 088 500
imensão 21 (■■ 14 em)

*

Anuncio de 1/4 e pagina ■■ 088
».

imensâo 21 ,\” 7 em

*

Contra-capa interna
— 088 1.5

imensão 21 28 cm,)

*

Menção nominal, em ordem alfabética das pessoas
`

'

apoiaram o projeto
— US

2


