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5. ročník festivalu Týždeň nových menšín
17. až 23. máj 2010
PROGRAM
pondelok 17.5.2010
17:00
otvorenie festivalu
autorské čítanie Básne odinakiaľ
Divadlo Meteorit, Čulenova 3
v spolupráci s British Council
Slávnostné otvorenie 5. ročníka festivalu bude tentoraz patriť literatúre. Máte jedinečnú
príležitosť vypočuť si netradičné básne, básne odinakiaľ.
Svoju poéziu predstavia Daljit Nagra z Veľkej Británie (v angličtine) a Paolo Zhang zo
Slovenska (v čínštine). V slovenčine recituje Robert Roth. Moderuje Martin Solotruk.
20:00
koncert Mozaika hudby sveta – Perzské inšpirácie (Irán, USA, ČR)
Divadlo Meteorit, Čulenova 3
v spolupráci s agentúrou Shiraz
Dvojkoncert predstaví perzskú kultúru a hudobné tradície starodávnej Perzie očami súčasných
umelcov z Iránu, Rakúska, USA a Čiech. Od klasickej perzskej hudby, Rumího poéziou
inšpirovaných piesní, ukážky moderného sufi tanca až po vystúpenie prekračujúce hranice
medzi tradičným perzským a súčasným tancom.

utorok 18.5.2010
Deň na FSEVke
FSEVka miluje nové menšiny, nové menšiny milujú FSEVku! Aj keď už je po semestri,
pripravili sme pre všetkých domácich aj zahraničných študentov a študentky hustý program.
Nenechajte si ujsť odbornú diskusiu, ochutnávky z cudzích kuchýň, kontroverzný film, ani
večernú žúrku.
16:00
diskusia Cudzie nechceme, svoje si nedáme!
Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Odbojárov 10/A
V spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu sme pripravili odbornú diskusiu o
postojoch slovenskej verejnosti k cudzincom. Hostia: Michal Vašečka, Sawkat Choudhury,
Peter Dráľ. Moderuje Zuzana Vatraľová.

18:30
EuroCINE extra Ukameňovanie Sorayi M. (The Stoning of Soraya M., USA, 2008)
Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Odbojárov 10/A
Francúzsky novinár Freidoune Sahebjama neočakávane uviazne v malej iránskej dedine.
Prenasledovaný tajomnou Zahrou, ktorá má jediný cieľ – vyrozprávať mu príbeh plný násilia,
zlovôle a nenávisti, ktorý sa tragicky skončil len včera. Film natočený podľa skutočnej
udalosti z roku 1986.
21:30
postmoderný večierok International Žúrka s Hugom
Kafe Scherz, Partizánska 2 (na rohu Palisád)
Po celodňovej intelektuálnej morde všetkých pozývame na trocha bláznivého oddychu.
Scherz je vyhlásený skvelými koncertmi a výbornou atmosférou. V priestoroch tejto útulnej
kaviarne vystúpi uletená kapela Hugo Čáves Orchestra! Pripravte si hnáty na tanec!
streda 19.5.2010
17:00
diskusia Burky, kríže, jarmulky?!
Divadlo Meteorit, Čulenova 3
Diskusia na kontroverznú tému, ktorá ešte nedorazila na Slovensko. Môžu si moslimovia
stavať mešity? A minarety? Patria katolícke kríže do škôl? Aké má byť miesto náboženských
symbolov vo verejnom priestore? Zaujímaví hostia sa podelia o svoje, možno i kontroverzné,
názory.
20:00
párty TY&ETNO&TEA
Divadlo Meteorit, Čulenova 3
Pravidelné festivalové stredajšie seansy pri čajíkoch a divokej hudbe si získali už priazeň
alternatívychtivej mládeže i stareže! Tento krát sme pre vás pripravili skutočné pochúťky,
najprv českých Allstar Refjúdží Band, skvelú kapelu utečencov z celého sveta a po nich ešte
exotický gulášik v podaní maďarských Goulasch DJs.
štvrtok 20.5.2010
Dokumentuj!
Tri skvelé dokumenty! Tri redbuly a ideš!
16:00
film Ztracená dovolená (2006, ČR, r. Lucie Králová)
Divadlo Meteorit, Čulenova 3
Dokumentárna detektívka Ztracená dovolená je filmom o ceste, fotografii a identite v
dnešnom prepojenom svete, o pamäti a význame uchovávania obrazov, Čechoch, Európanoch
a Číňanoch. Český cestovateľ Láďa objavil vo Švédsku kufor, v ktorom boli len negatívy. Z
tých vzniklo 756 fotografií neznámych turistov z Ázie. Takto začal detektívny príbeh, v

ktorom filmový štáb pátra po tajomných Aziatoch a po povahe človeka.
18:00
film Hranica (2009, SR, r. Jaro Vojtek)
Divadlo Meteorit, Čulenova 3
Ostro strážená ukrajinsko-slovenská hranica nebola hranicou medzi znepriatelenými štátmi,
ale medzi štátmi, ktoré patrili do „spriateleného“ socialistického tábora. V roku 2008, v čase
spájania európskych krajín, sa hranica stane ešte viac stráženou, pretože sa stane hranicou
schengenskou. Aj keby sa hneď otvorila, rodinné vzťahy sa už nenapravia, pretože sú nadobro
rozdelené.
20:00
film Cesta za domovom (Which Way Home, 2009, USA, r. Rebecca Cammisa)
Divadlo Meteorit, Čulenova 3
Na Oscara nominovaný dokument z produkcie Johna Malkovicha zobrazuje príbeh
maloletých detí putujúcich naprieč Mexikom za šťastím v Spojených štátoch. Film o odvahe
a nebezpečenstvách spojených s migráciou!
18:00
stretnutie s migrantmi Tajomné diaľky
Córdoba centrum pre medzikultúrny dialóg, Obchodná 31
Za siedmimi horami a za siedmimi riekami ležia kraje exotické a neznáme! Napríklad
Afganistan a Pakistan. Rodáci z týchto zemí, Najim Khan a Jawid Nadizada, nám o nich
prezradia veci, ktoré ani netušíte. A navyše dostanete prvú lekciu perzštiny i jazyka urdu
a môžete ochutnať aj orientálne pochúťky a čaje!

piatok 21.5.2010
16:00
workshop Kam sa utiekajú utečenci?
Divadlo Meteorit, Čulenova 3
v spolupráci s UNHCR, Ligou za ľudské práva a Slovenskou humanitnou radou
Popoludnie s utečencami a o utečencoch. „Animák“ Slovenčina pre žiadateľov o azyl; ďalšia
lekcia slovenčiny v réžii utečencov; diskusia; tanečný workshop a mnoho ďalšieho.
21:00
koncert Istinzaf
Divadlo Meteorit, Čulenova 3
Traja Palestínčania z Viedne nás zaručene privedú do varu svojím arabským undergroundom!
sobota 22.5.2010
trhovisko komunít Pestrofarebný svet

Chystáme pre vás aj milé, pouličné stretnutie s komunitami nových menšín a mimovládnymi
organizáciami, ktoré s nimi a pre nich pracujú! Viac informácií už čoskoro na
www.multikulti.sk a v médiách!
nedeľa 23.5.2010
od 14:00 do 18:00
ťuťuli-muťuli Spoznajme iné kultúry
BIBIANA, Pánska 41
Opäť po roku sme pripravili tvorivé dielne aj pre tých najmenších. Podujatie s príchuťou
ďalekých krajov a neznámych kultúr... Aj vaše deti môžu byť multikulti!
od 16:00 do 22:00
neformálne stretnutie NexT exPAT
kaviareň Next Apache, Panenská 28
Festival opäť zakončíme v čarovnej kaviarničke, v ktorej sa pravidelne stretáva celý svet.
Pozývame všetkých anglicky hovoriacich priateľov na stretnutie, ktoré sa koná len raz za rok!
A možno príde aj Američan z Pešti so svojou originálnou muzičkou!

školské akcie
Pripravili sme aj špeciálny program pre stredné školy. Na všetky tri podujatia však môže prísť
ktokoľvek, tak ak sa nudievate aj zavčas rána, zaskočte si do Divadla Meteorit.
streda 19. mája 2010 o 11:30 - premietanie filmu Persepolis
štvrtok 20. mája 2010 o 11:30 - verejná debata Mešity na Slovensko (ne)patria
v spolupráci so Slovenskou debatnou asociáciou
piatok 21. mája 2010 o 11:30 - premietanie filmu Cesta za domovom (Which Way Home)

