Zagreb, 15. ožujka 2017
Br.: 6/IV/MG/2017.

Obraćam vam se u ime Hrvatske udruge stipendista francuske vlade (HUSFV) koja u sklopu projekta
Mjesec Frankofonije 2017. sudjeluje u kulturnom projektu na temu kravate kao hrvatskog doprinosa
globalnoj kulturi.
Na inicijativu veleposlanstava zemalja članica Frankofonije koja se nalaze u Zagrebu (Belgija, Kanada,
Francuska, Grčka, Mađarska, Rumunjska, Slovenija, Švicarska), te uz potporu hrvatskog Ministarstva
vanjskih i europskih poslova, Francuskih alijansi u Hrvatskoj i brojnih drugih hrvatskih udruga i
institucija na području kulture, Praznik Frankofonije u Hrvatskoj bit će obilježen tijekom ožujka 2017.
godine u 15 gradova s više od 100 događanja.
Projekt je multidisciplinarnog karaktera i, kao što je navedeno, sastoji se od više događanja na
području cijele Republike Hrvatske, pri čemu je široj javnosti možda najprivlačniji onaj planiran za 25.
ožujka 2017. u 11 sati u centru Zagreba, u prostorima Francuske Medijateke u Preradovićevoj 5:
1. Predavanje o povijesti kravate ( Nikola Albaneže, muzeolog)
2. Igrokaz na francuskom na temu kravate („Papillons multicolores“, prof.Alice Stepinac )
3. Izložba :
- crteža studenata Tekstilno-tehnološkog fakulteta ( prof. Helena Schultheis Edgeler )
- kreacija studenata dizajna TTF-a ( prof.Paulina Jazvić)
Nakon toga za 12 sati planirana je modna revija u Oktogonu, prigodnog naziva „Kravata, Hrvatska
oko vrata“. Riječ je o modnoj reviji kreacija triju dizajnerica : Andrijana Pjajčik Subotić (ETNA
MAAR ) , Morana Vukov (bossa noga®) , Morana Krklec(MO design), te predstavljanju luksuzne
kolekcije svilenih kravata brenda CROATA.
Hrvatska udruga stipendista francuske vlade aktivni je sudionik u Mjesecu Frankofonije već dugi niz
godina; od njena osnutka, 2004. Glavni ciljevi udruge jesu poticanje i ostvarivanje suradnje u zemlji i
inozemstvu između korisnika francuskih stipendija, unapređivanje bilateralne razmjene stručnjaka u
okvirima profesionalne afirmacije Hrvatske u Francuskoj, doprinos integraciji Republike Hrvatske u
Europsku uniju, poticanje studenata i mladih stručnjaka na interkulturne veze, profesionalnu
suradnju i razmjenu, te ostvarivanje međusobne suradnje na kulturnim i znanstvenim projektima.

U nadi da ćete nam izaći u susret i pomoći u informiranju šire javnosti o ovome projektu za koji
vjerujemo da u njemu svatko može pronaći ponešto za sebe, unaprijed vam se zahvaljujemo i
srdačno vas pozdravljamo.
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