
                     

 

አስቸኳይ መግለጫ
ጥርጥር 29 2011 ዓዓ.ምም

ሶስተኛውሶስተኛው ዲዛይንዲዛይን ዊክዊክ አዲስአዲስ አበባአበባ (DWAA) በደማቅበደማቅ አከፋፈትአከፋፈት ለዲዛይንለዲዛይን አፍቃሪቆችአፍቃሪቆች
የፊታችንየፊታችን ሰኞ፤ሰኞ፤ የካቲትየካቲት 4 2011 ዓዓ.ምም ይጀመራልይጀመራል 

አዲስአዲስ አበባአበባ, ኢትዮጵያኢትዮጵያ – ረቡዕረቡዕ, ጥርጥር 29, 2011 – ዲዛይን ዊክ አዲስ አበባ፤ ምስራቅ አፍሪካ ላይ
እየመራ ያለ የፈጠራ ፌስቲዛል ከቱሪዚም ኢትዮጵያ ጋር በመተባበር የተለያዩ ዲዛይን ላይ ያተኮሩ
ፐሮግራሞችን ይዞ የፊታችን ሰኞ ይጀመራል፡፡

የየካቲት መጀመሪያው ሳምንት (4 – 10፤ 2011) የዲዛይን ዊክ አዲስ አበባ ፊስቲቫል ሶስተኛው
አመታዊ መሰናዶ የሚዘጋጀበት ይሆናል፡፡ ይህ ፌስቲቫል ዘርፈ ብዙ የሆኑ ሙያዎችን የያዘ እና
በተለያዩ ኢንዱስትሪዎች፤ ቴክኖሎጂን፣ ፋሽንን እና ጨርቃ ጨርቅን፣ ምግብን እና ምግብ ነክ
ሙያዎችን፣ ስነህንፃን እና የከተማ ንድፍን፣ የኢንዱስትሪ ንድፍን እና የቤት ውስጥ ውበትን፣ እይታዊ
መግባቢያዎችን፣ እንዲሁም ስነጥበብን እና ተያያዥ ዘርፎችን አጉልቶ የሚያሳይ ይሆናል፡፡ 

ፀሃፊ እና አዘጋጅ በሆኑት መታሰቢያ ዮሴፍ በ 2014 እ.ኤ.አ የተመሰረተው ዲዊአአ፤ አዲስ አበባን ዋና
መዲናው አድርጎ ለጀማሪዎችም ሆነ ተሰማርተው ለቆዩ ስራ ፈጣሪዎች፣ የስነጥበብ ባለሙያዎች፣ እና
በማንኛውም አይነት መሰል ዘፍፎች ላይ ለተሰማሩ፤ አለማቀፍ የሆነ መድረክ ማቅረብን አላማው
አድርጎ ነው የተቋቋመው፡፡ ድርጅቱ ለኢትዮጵያ እድገት መሰናክል የሆኑ ችግሮችን ለማለፍ ንድፍን
ያማከለ አሰራር የሚከተሉ ፕሮጀክቶችን ያበረታታል፡፡ ይህንንም ወ/ሮ መታሰቢያ ዮሴ ‹‹እድገት
በንድፍ›› ብለው ይገልፁታል፡፡ በ2015 የመጀመሪያው DWAA ከተደረገ በሃላ፤ በለንደን ዲዛይን
ፌስቲዛል ላይ ተጋብዞ ነበር፡፡ በዱባይ ዲዛይን ዊክ ላይም ተሳታፊ ነበር፡ DWAA በዓለም ዲዛይን ዊክ
ላይ አባል ሆንዋል፡፡
 
“ዲዛይን ዊክ አዲስ አበባ በሚገርም ፍጥነት የመዳረሻ ኢዝንት የሆነ ነው” በለዋል የቱሪዝም ኢትዮጵያ
CEO ወ/ሪት ሌንሳ መኮንን “ይሄ ፌስቲዛል ለከተማው የቱሪዝም ኢንዱስትሪ መነቃቃትን እና የባሀል
ልውውጥን ከማሳደግ አንፃር የበኩሉን አስተዋፃዎ ያደርጋል፡፡
 



 
 
በዚህ ዓመት፣ DWAA በተለያዩ ወርክ ሾፖች፤ ስልጠናዎች እና ሌክቸሮች በመታገዝ የአፍሪካን ጥበብ
ለማውጣት ይሰራል፡፡ ዲዛይን ዊክ አዲስ አበባ እውን እዲሆን የረዱን አጋሮቻችን፤ ቱሪዝም
ኢትዮጵያ፤ ቃና ቴሌቨዝን፤ ሃያት ሪጀንሲ አዲስ አበባ፤ ሃይኒከን፤ ዘሌማን ኮምኒኬሽንስ፤ ኤታ፡፡
እንዲሁም የተባበሩን ፍሎላስ ኢቨንትስ፤ ኒውሜክ፤ ሬንቦ ፎም፤ ቨሌጅ፤ ሃይ አልቲቲውድ ኪችን፤
ኢሊት ኢቬንትስ፤ ናይሮቢ ዲዛይን ዊክ፤ ኒዮን፤ ብሪትሽ ካውንስል፤ ዲዛይን ሶሻል ክለብ እና አሊያስ
ኢትዮ ፍራንሲስ፡፡

 
 

 

 
 

ስለ ዝግጅቱ የበለጠ ለማወቅ፤ http://designweekaa.org ይጎብኙ፡፡ አዳዲስ መረጃዎችን ለማግኘት
በትዊተር እና ኢንስታግራም @designweek_aa ይከተሉ፡፡ ለተጨማሪ መረጃ ዲዛይን ዊክ አዲስ
አበባን በፌስቡክ እና በኢሜል designweekaa@gmail.com ያግኙን፡፡
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