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RREESSIIDDEENNZZIIAALLEE DDII SSCCRRIITTTTUURRAA CCRREEAATTIIVVAA 22001199//22002200,, 
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AARRTT.. 11 PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE 

IIII pprrooggrraammmmaa ddii rreessiiddeennzzaa ""SSccrriivveerree ddeell nnoossttrroo TTeemmppoo"" -- pprroommoossssoo ddaa!! CCoommuunnee ddii PPeettrraalliiaa SSoottttaannaa,, ddaa 

uunn''iiddeeaa ee uunn pprrooggeettttoo ddii DDaavviiddee CCaammaarrrroonnee  -- èè aappeerrttoo aaggllii ssttuuddeennttii ddeellllee ssccuuoollee ssuuppeerriioorrii ddeell tteerrrriittoorriioo 

mmaaddoonniittaa  ee aa ccoolloorroo cchhee vvoolleesssseerroo  pprreennddeerrvvii  ppaarrtteeppuurrcchhéé  rreessiiddeennttii  nneell mmeeddeessiimmoo  tteerrrriittoorriioo..  IIll nnuummeerroo 

mmaassssiimmoo  ddii ppaarrtteecciippaannttii   èè ddii 2200.. DDaavviiddee  CCaammaarrrroonnee,,  iiddeeaattoorree  ddeell pprrooggeettttoo  ee ddoocceennttee  ddeeii WWoorrkksshhoopp,, 

pprrooppoorrrràà uunn ppeerrccoorrssoo ddii ffoorrmmaazziioonnee  ee ddii ccrreeaazziioonnee lleetttteerraarriiaa.. 

 
AARRTT.. 22 LLUUOOGGOO 

SSeeddee ddeellllaa rreessiiddeennzzaa ssaarràà llaa BBiibblliiootteeccaa ccoommuunnaallee ddii PPeettrraalliiaa SSoottttaannaa.. IInnccoonnttrrii ee sseemmiinnaarrii ppoottrraannnnoo 

ccooiinnvvoollggeerree  aallttrree sseeddii iissttiittuuzziioonnaallii  ee pprriivvaattee.. 

 
AARRTT.. 33 PPEERRIIOODDOO 

IIII pprrooggeettttoo ffoorrmmaattiivvoo--rreessiiddeennzziiaallee  ssìì ssvvoollggeerràà ddaa 0011 FFeebbbbrraaiioo aa 0022 MMaaggggiioo.. 

SSii pprreevveeddoonnoo  dduuee aappppuunnttaammeennttii  mmeennssiillii  nneellll''aarrccoo  ddìì qquuaattttrroo  mmeessii  ((ppeerr uunnaa dduurraattaa  ddii qquuaattttrroo  oorree ppeerr 

cciiaassccuunnoo  ee ccoommpplleessssiivvee  3322  oorree))..  GGllii  aappppuunnttaammeennttii  sseemmiinnaarriiaallii  ssii ssvvoollggeerraannnnoo  iill ssaabbaattoo  mmaattttiinnaa..  GGllii 

iinnccoonnttrrii ssii ssvvoollggeerraannnnoo  iill ssaabbaattoo ppoommeerriiggggiioo.. 

LLaa pprreesseennttaazziioonnee  ffiinnaallee ddeeii tteessttii eellaabboorraattii  dduurraannttee  llee aattttiivviittàà rreessiiddeennzziiaallii  vveerrrràà iinnsseerriittaa nneell pprrooggrraammmmaa 

ddeellllee aattttiivviittàà ccuullttuurraallii ddeell CCoommuunnee ddeellll''eessttaattee ddeell 22002200.. 

 
AARRTT.. 44 PPRROOGGRRAAMMMMAA 

IIII pprrooggeettttoo ddii rreessiiddeennzzaa ee ddii ffoorrmmaazziioonnee aarrttiissttiiccaa ssii ssuuddddiivviiddee iinn dduuee ffaassii:: 

LLaa pprriimmaa ppaarrttee ddeeggllii iinnccoonnttrrii ssaarràà ddii ccaarraatttteerree ffoorrmmaattiivvoo,, pprreevveeddeennddoo  uunn oorriieennttaammeennttoo  ccrreeaattiivvoo nnoonncchhéé 

uunn''iinnddaaggiinnee   ddii  ttiippoo  lleetttteerraarriioo  ssuull  ccoonntteessttoo  ssoocciioo--ggeeooggrraaffiiccoo   ddeellllaa  rreessiiddeennzzaa..  OOllttrree  aall  llaabboorraattoorriioo   ddii 

ssccrriittttuurraa,,  llaa pprriimmaa  ffaassee ccoommpprreennddeerràà  dduunnqquuee  lleettttuurree  ee ccoonnffrroonnttii  ssuu PPeettrraalliiaa  SSoottttaannaa  ee ssuullllee MMaaddoonniiee 

nnoonncchhéé  pprriimmii  iinnccoonnttrrii  ccoonn  tteessttiimmoonnii  ee  ccoonn  iill  ppuubbbblliiccoo..  IInn  pprreeppaarraazziioonnee  aallllaa  ffaassee  ssuucccceessssiivvaa,,  ssaarràà 

rriicchhiieessttoo aaii ppaarrtteecciippaannttii  ddii eellaabboorraarree  iiddeeee nnaarrrraattiivvee  iissppiirraannddoossii  aa!! tteerrrriittoorriioo  ee aallllaa ssuuaa ssttoorriiaa  nnoonncchhéé  aall 

mmuuttaammeennttoo   ddeemmooggrraaffiiccoo   iinn  aattttoo..  LLaa  sseeccoonnddaa  ffaassee  ddeell  pprrooggeettttoo  ssaarràà  ddeeddiiccaattaa  aallllaa  ccrreeaazziioonnee  ee  aalllloo 

ssccaammbbiioo  nnaarrrraattiivvoo..  SSoottttoo  llaa  gguuiiddaa  ddeell  ddoocceennttee,,   ii  ppaarrtteecciippaannttii   eellaabboorreerraannnnoo    ee  ddiissccuutteerraannnnoo    tteessttii 

nnaarrrraattiivvii,,  ppooeettiiccii,,  ddrraammmmaattiiccii  oo aallttrrii,, aanncchhee rriiffeerriittii aall tteemmaa ee aall ccoonntteessttoo  ddeellllaa rreessiiddeennzzaa.. 

OOllttrree  aaii ggeenneerrii  ttrraaddiizziioonnaallii  lleetttteerraarrii  ssoonnoo  bbeennvveennuuttoo  aanncchhee  ffoorrmmee  lleetttteerraarriiee  iinnnnoovvaattiivvee  eedd aalltteerrnnaattiivvee,, 

ccoommee ppeerr eesseemmppiioo  llaa ssccrriittttuurraa  ccoolllleettttiivvaa  ddiiggiittaallee.. 

LLee aattttiivviittàà  rreessiiddeennzziiaallii  ssii ccoonncclluuddeerraannnnoo  ccoonn llaa rraaccccoollttaa  ddeeii tteessttii oorriiggiinnaallii  eellaabboorraattii  ddaaii ggiioovvaannii  ssccrriittttoorrii 

ppeerr rreeaalliizzzzaarree  uunnaa ppuubbbblliiccaazziioonnee  eeddiittoorriiaallee  ccoolllleettttiivvaa.. 

EEssssaa vveerrrràà pprreesseennttaattaa  aall ppuubbbblliiccoo nneellll''aammbbiittoo  ddeellllee aattttiivviittàà ccuullttuurraallii ccoommuunnaallii  ssoopprraaiinnddiiccaattee  ee aattttrraavveerrssoo 

uunn iinnccoonnttrroo ddeeii ggiioovvaannii aarrttiissttii pprroottaaggoonniissttii  ddeellllaa rreessiiddeennzzaa ccoonn iill ppuubbbblliiccoo.. 

 
AARRTT.. 55 DDOOCCUUMMEENNTTAAZZIIOONNEE RRIICCHHIIEESSTTAA EE SSCCAADDEENNZZAA 

MMOODDUULLOO DDII RRIICCHHIIEESSTTAA DDII PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE DDAA  IINNVVIIAARRSSII  EENNTTRROO   IILL 2277 GGEENNNNAAIIOO 22002200  

aall sseegguueennttee iinnddiirriizzzzoo:: 

eemmaaiill:: pprroottooccoolllloo@@ccoommuunnee..ppeettrraalliiaassoottttaannaa..ppaa..iitt 

IINNFFOO:: 33449988006633442288 
 

 
AARRTT.. 66 MMOODDAALLIITTÀÀ DDII PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE 

LLaa ppaarrtteecciippaazziioonnee  aall WWoorrkksshhoopp  èè ggrraattuuiittaa.. 

SSaarràà oobbbblliiggaattoorriioo  ppaarrtteecciippaarree  aadd aallmmeennoo  66 ddeeggllii 88 iinnccoonnttrrii  pprreevviissttii.. 


