
Mie îmi va fi dor de dans!
Cu finalizarea școlii în vară, cred că

dansatorii mei favoriți vor lua o pauză
de câteva luni, așa că va trebui să găsesc
altceva de fotografiat pentru un timp!

În America, elevii au multe alte ocu-
pații, cluburi, precum și alte activități
pentru a le menține ocupat în timpul și
după școală, astfel încât acestea să nu

Îți place fotografia?

Iunie, 2016  l  Știri și activități în raionul Rîșcani, Moldova de Mark Gilchrist, voluntar din Corpul Păcii, SUA.

Sunt foarte încântat de un proiect care am început în
iunie. Cu Alexandru Crigan am discutat despre călăto-
rie în fiecare sat din raionul Rîșcani și  filamarea oame-
nilor, locurilore și lucrurilor interesante.

În luna iunie, am fotografiat cinci sate, și am petre-
cut aproximativ 1-4 ore în fiecare sat. Am rătăci în lo-
calitate și  întrebînd unde este primaria, 

Am fost placut surprins de multe ori! Mergând în
Mihăileni, am întâlnit o turmă de vite în drum și am
făcut unele fotografii interesante. În Vasileuți, am
văzut oameni care transportă ulcioare de lapte de la
vacile lor la o stație de colectare în depozitul unei  femei.

M-am plimbare cu bicicleta mea prin aceste sate,
ceea ce este frumos dimineața, și poate fi foarte cald în
după-amiaza! În această săptămână, anvelopa de la bi-
cicleta mea  a fost spartă în drum spre casă, așa că am
mers pe jos.

Alexandru Crigan mi-a sugerat numele de proiect;
"Imagini Rîșcani,"care îmi place foarte mult, pentru
că, nu numai că este proiectul despre toate imaginile,
dar ar trebui să încurajeze oamenii să-și imagineze fru-
musețea din Rîșcani.

Atunci când voi termina vor fi mii de fotografii din
raionul Rîșcani, care pot fi utilizate de către Consiliu
Raional, sate, întreprinderi sau oameni, pentru mar-
keting, turism, programe sau proiecte.

Imagini Rîșcani

În luna iulie
2016,
au fost
vineri
sâmbete 
duminici

Sfârșit de 
săptămână

plăcut!

"Dă-i unui om 
un pește, și l-ai

hrăni pentru o zi.
Învață-l să 

pescuiască și îl
hrănești pentru

o viață."
Proverb

se dedice atat de mult din timpul lor
pentru artele spectacolului.

Dansul  văzut aici se compara cu ac-
tivitatea multor profesioniști din
Statele Unite ale Americii, și eu sunt
mândru pentru a arăta prietenilor mei
acasă talentele prietenilor mei din
Moldova.

Copiii dansează traditional la balul de absolvire în Școala rusă din Rîșcani.

Ultimul sunet la
Școala rusă.Elevii dansează la un cântec popular american în luna mai.

Copiii pot învăța să creeze cu blocuri de
Lego la Biblioteca Copiilor din Râșcani,
grație unui grant din partea Novateca.

Tabara de vara!
Mai mult de 200 copii

se pot bucura de fru-
musețea în aer liber, lib-
ertatea de vară, și
prieteniile altor copii
timp de șase săptămâni,
începând de la sfârșitul
lunii iunie, la tabăra de

Stadionul din Varatic

Am încercat, timp de
mai multe luni, pentru a
strânge fonduri pentru
amenajarea stadionului
din Văratic. Continui să
caut bani, dar este greu
de găsit. Nu îmi pierd
speranța!

1) Spital, și o vacă în Mihaileni. 2) Biblioteca din Mihăileni, semnul
Rîșcani aproape de Ciubara, și o vacă liberă în Vasileuți. 3 ) Un
pod spre terenul de fotbal din Borosenii Noi, fetele de la o gră-
diniță din Moșeni, și un prieten în Vasileuți.

Mai sus, gata pentru ceremonia de de-
schidere; În dreapta, una dintre cele 14 că-
suțe din tabără.

Sarbatorile din iunie
1     Ziua Copilului
6    Începutul al doilea război mondial
14  (SUA) Ziua Drapelului
19  (SUA) Ziua Tatălui
20  Solstițiul de vară
21  (RIS) Tabăra de vară se deschide

Fotografii și video, abona la e-mailuri gratuite și buletine de știrila:

www.Markstrail.com
Conținutul acestui buletin informativ în nici un fel nu reflectă pozițiile guvernului SUA sau al Corpului Păcii.

vară din Șaptebani. Sport,
dans, rug și mese sănă-
toase se fac în fiecare zi!

Am făcut un ghid de
fotografie pentru ajutor,
în limba română, cu sfa-
turi pentru fotografiat.

Acestea sunt utile
dacă tu, sau cineva
cunosc sau vreau să în-
vețe cum să faci fo-
tografii mai frumoase.

Pot preda elevilor in-
dividual, în grup sau
clasă. Dacă știți pe
cineva care este intere-
sat, întreabați-mă!
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