АМБАСАДОР НОРВЕШКЕ У НИШУ
Амбасадор Норвешке у Србији Арне Санес Бјорнстад
посетио је Ниш, где се најпре сусрео са Градоначелником Дарком
Булатовићем, а потом и разговарао са директорима нишких
културних установа о развоју И унапређењу, пре свега, сарадње
у области културе.
Градоначелник је, пре почетка званичног састанка,
његовој екселенцији представио планове Ниша за изградњу
мултифункционалне куће културе и идејна решења будућег објекта
која су пристигла на конкурс који је расписао Град.
У разговору је истакнута спремност обе стране за
продубљење И проширење већ успешне сарадње у много области, а
амбасадор Бјорнстад је истакао спремност норвешке амбасаде, и
норвешке Владе уопште, да подржи све иницијативе које иду у
правцу унапређења односа, како кроз подршку И помоћ позоришним
и музичким ансамблима, фестивалима, уметничким галеријама и
музејским институцијама да се представе норвешкој публици, али
и спремност да учествују у организацији доласка и представљања
културних посленика Норвешке у Нишу.
Истакнуте су и могућности за сарадњу у другим
областима, од образовања, науке, до привреде и економије.
Градоначелник Булатовић је још једном истакао
захвалност Норвешкој на свесрдној подршци коју већ годинама
пружа најразноврснијим пројектима у нашем граду, и истакао да
је наша, све бројнија, дијаспора у Норвешкој мотив за
унапређење сарадње у свим областима.
Он је нагласио да ће Ниш делегирати Влади и
иницијативу за успостављање редовне авио линије са нишког
аеродрома ка неком од региона у Норвешкој, што би било корисно
за наше људе који живе И раде на северу Европе, али и за
туристе са тог подручја којима овај део наше земље итекако има
шта да понуди.

У разговору је истакнута и могућност повезивања, па
и братимљења Ниша са неким од њему сразмерних градова у
Норвешкој, а као један од кандидата за то, поменут је град
Берген, што је градоначелник Булатовић оценио као изузетно
добар предлог.
Након састанка са градоначеником амбасадор Бјорнстад
је разговарао са челницима свих нишких установа и институција
културе, и изразио спремност Норвешке да помогне у
организацији разних културних догађаја и фестивала, попут
Нишвила на пример, и указао на могућност да у њима учествују и
норвешки уметници и ансамбли.

