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La pandèmia COVID-19 ha tingut un efecte devastador en els centres culturals no governamentals.
Premeu ? al vídeo i escolteu-ne les opinions.
Els centres culturals de tota Europa es van veure obligats a deixar les seves activitats, cancel·lar els seus
esdeveniments i tancar els seus espais comunitaris, inclosos els seus bars i restaurants. Aquest vídeo aborda
l’impacte de la pandèmia en els centres culturals i en ressalta el paper vital que tenen en la societat.
Mesos amb les butaques buides als teatres, cap cua als accessos dels museus o silenci absolut a les sales de
concerts. També als més petits i de proximitat, els projectes privats i de gestió comunitària. "A World Without
Cultural Centres?" és un vídeo de 10 minuts produït per Trans Europe Halles [2], la xarxa europea de centres
culturals no governamentals, pel projecte de la UE Cultural and Creative Spaces and Cities [3] (2018-2021), on
podreu escoltar Tere Badia de Culture Action Europe [4] o Semolina Tomic de l'Antic Teatre [5], entre d’altres:

The big risk now with this COVID-19 situation is what’s going to happen with the cultural life? If all
the culture would be stopping, it’s not a society anymore.”
Per Arne Alstad (Tou, Noruega)
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