Kétéves a Transilvanum
Transilvanum is Two Years Old
Üzletemberek, művészek, orvosok
és közéleti személyiségek közösségi platformja, kulturális programokat szervez
és a világban szétszóródott erdélyiek
számára jelent biztos találkozási pontot.
Ez a Transilvanum közösség, amely
2015 novemberében fennállásának második évfordulóját ünnepli.
Két évvel ezelőtt a közösség alapítója, Simó Klára látszerész azzal a szándékkal hívta életre a Transilvanum
közösséget, hogy biztos találkozási pont
legyen a Magyarországon élő, sikeres,
erdélyi származású emberek számára.
Akkor számos célt tűzött ki, amelyek
megvalósításához elengedhetetlen volt,
hogy alapítványi formában folytassa a
tevékenységét a közösség. 2015 tavaszán
létrejött a Transilvanum Alapítvány,
amelynek tagjai elkötelezettek az erdélyi kultúra ápolása, az otthonról hozott
értékek megőrzése és egymás segítése
mellett. Számtalan sikeres közösségi
esemény után az alapítvány októberben
megszervezte az Erdélyi Művészek Hetét. A programsorozat célja az volt, hogy
a sokszor sztereotip módon a kézművességre szűkített erdélyi művészet mellett a nagyközönség megismerhesse a
klasszikus erdélyi kultúrát, valamint a
kortárs művészeket. A rendezvény színházi, zenei és képzőművészeti programokat is kínált, valamint a záróesten
bemutatkozott a Transilvanum Mecénás Program első támogatottja, aki
kilencéves és már Lisztet játszik.
A kétéves közösségre számos külföldön élő erdélyi figyelt fel. Ezért Simó
Klára és a Transilvanum Alapítvány
célkitűzései között szerepel, hogy kiterjesszék a platformot, és 2016-ban lehetőséget teremtsenek, hogy a világban
szétszóródott erdélyi származású üzletemberek, művészek, tudósok egymásra
találhassanak, egymás erősségeire építve ápolhassák az otthonról hozott értékeket.

The community platform gathering
businessmen, doctors and public personalities, organises cultural programmes and create a secure meeting
point for people of Transylvanian origin all over the world. This is Transilvanum community that celebrates its
second anniversary in November 2015.
Two years ago optician Klára Simó
founded Transilvanum community to
create a secure meeting point for successful people from Transylvania who
live in Hungary. She set many goals
back then, and to achieve them it was
necessary to set up a foundation for
the community to continue the activity. In spring 2015 Transilvanum
Foundation was established, and its
members are devoted to cultivate
Transylvanian culture in addition to
preserving values they brought from
home and helping each other. After
many successful community events in
October the Foundation organised the
Transylvanian Artists’ Week. The aim
of the programme series was to introduce the public classical Transylvanian
culture and contemporary artists
alongside the crafts that is stereotypically known as Transylvanian art. The
series of events also offered theatre,
musical and fine arts programmes and
at the closing night the audience could
see the first musician sponsored by the
Transilvanum Maecenas Programme,
who is only nine years old and plays
Liszt. The two-year-old community
drew the attention of many Transylvanian living abroad. So Klára Simó
and Transilvanum Foundation are
planning to expand the platform. This
way they can enable businessmen, artists and scientists of Transylvanian
origin, who dispersed all over the
world to meet each other and cultivate
the values brought from home building on each other’s strengths.

Kapcsolatfelvétel:
Simó Klára – alapító
E-mail: simo.klara@transilvanum.hu
Mobil: (+36-20) 438-8468
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