
Seznamte se bez předsudků a beze strachu!

VENKOVNÍ PROSTORY
10.00 – 15.00 DJ Romario / world bass
10.00 – 15.00 Horoguru / lezecká stěna
11.00 – 12.30 Workshop pro teenagery /
Krásná mrtvola s telefony
Objevování festivalu a jeho zákoutí skrze perspektivu „Co ve mně 
vzbuzují druzí?“, „Jak chápu pojem cizinec nebo jiný než já?“, re�exe 
myšlenek prostřednictvím zpráv chronologicky seřazených ve formě 
určité básně. Určeno pro teenagery, povede Cristina Maldonado.

12.00 – 12.30 Indický tanec / Štěpánka Rysová
13.00 – 13.45 Bubnovací workshop
14.00 – 14.45 Africký tanec / Bijou Camara

HALA 2
10.00 – 15.00 Chill-out zóna
10.00 – 15.00 Dětský stan
Po celou dobu program, který je zaměřen na děti všech věkových 
skupin bude prostor dětského stanu k dispozic mladším dětem, 
které se tak mohou zabavit.

11.00 – 12.30 Animovaný sen / Divadlo 2na3
10.30 – 11.15 Pohádka VIETNAM
11.30 – 11.50 Pohádka INDIE
12.00 – 12.45 Pohádka UKRAJINA
13.30 – 14.15 Pohádka SÝRIE
13.00 – 15.00 Divadelní workshop
Byla jednou jedna země, kde bylo všude hodně sněhu a svítilo bílé 
sluníčko. V té zemi žila stařenka a jmenovala se Taal-Taal. Jednoho 
mrazivého rána vyrazila za vodou k řece a přimrzla k ledu… 
Loutková improvizace na motivy jakutské národní pohádky „Stařenka 
Taal-Taal“. Povede režisérka Irina Sleptsova.

HALA 1
10.00 – 15.00 AFS
Stánek účastnící se organizace

Živá knihovna, multikulturní kvíz, hra na základě spojování 
ekvivalentů přísloví z různých kultur a pro malé děti pak psaní/
kreslení pohledů studentům.

10.00 – 15.00 Modrá škola
Stánek účastnící se organizace

Šperky (náušnice, náramky), látkové tašky, keramiku, sklo – technika 
mramorování, akrylové barvy.

10.15 – 11.15 Workshop JAKUTSKO
Vytvořit si svůj originální náhrdelník v jakutském stylu s použitím 
různých materiálů (plsť, kůže, korálky) Vám pomůže lektorka Lucie 
Stepanova.

11.30 – 12.30 Workshop VIETNAM
Ve výtvarné dílně s lektorkou Linh Giang Nguy si mohou děti 
i dospělí vyrobit originální květy broskvoní.

12.30 – 13.30 Workshop SÝRIE
Děti si vyzkouší práci s hliníkovou fólii a napodobí tradiční syrskou 
techniku tepání do kovu.

11.30 – 13.00 a 13.30 – 15.00 Workshop UKRAJINA
Na workshopech si ženy a dívky vyrobí květinové ozdoby do vlasů 
a čelenky pod vedením ukrajinské lektorky Eleonory Fritscherové.

HALA 3
10.10 – 11.00 Dom de Dom Dom / Dafa Puppet 
Theatre / divadlo (6 – 10 let)
Příběh o chlapci, který se setkává s nedorozuměním způsobujícím 
osamělost. Ta ho přivádí do světa snů, ve kterém je vše jednodušší. 
Představení o osamělosti, zvědavosti, síle přátelství a představivosti.

11.30 – 12.30 Lela Kukava / promítání dokumentu
13.00 – 14.00 Moje máme říkala … / promítání 
videospotu
Základním konceptem spotu je zesměšnění výše uvedeného 
stereotypu. Vietnamci mají o Češích opravdu zajímavé předsudky, 
např. všichni mají velké nosy, jedí jen rohlíky, mají raději své mazlíčky 
nežli své děti … Prostřednictvím spotu si i Češi mohou uvědomit, jak 
jsou jejich předsudky vůči cizincům nesmyslné.

Program pro děti a mládež spolu�nancován z projektu OPPPR.
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