1435mm / NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV

SOBOTA 27.5.
13.00 - 00.00

Seznamte se bez předsudků a beze strachu!

HUDEBNÍ PROGRAM

PROGRAM PRO DĚTI

13:00 Alasdair Bouch (GB)

13.00 – 14.00 hudební workshop

Alasdair Bouch je britský singer-songwrite s nezaměnitelným hlasem.
Jeho styl je těžko definovatelný; mísí se v něm alternative-folk,
melodický rock a hard blues.

14.30 – 16.00 kreativní rukodělný workshop – práce
s rozličnými materiály

15.00 No seas perro

16.00 – 17.00 kreslení na obličej

Olomoucká kapela hrající autorské skladby v italštině a španělštině,
napsané na jejich cestách životem.

17.00 Rumungre
Romská kapela z Harrachova, která vás roztančí. Temperament
se nezapře!

19.00 Surrender Brainchild
Surrender Brainchild je kapela složená z různorodých osobností,
přičemž každý člen má své specifické hudební založení a umělecký
přístup. Výsledkem je tvorba koketující s žánry rock, reggae, pop
či grunge…

21.00 MoveBreakers
MoveBreakers hrají mix electro-swingu, funky i italského folkloru nebo
drum’n’bass a každý koncert je jedinečnou party. Pozitivní nádech
i obsah jednotlivých skladeb vás přiměje rozhýbat vaše boky a užít
si celý koncert naplno!

LOVE stories
Vytvořte spolu s námi velkou mapu lovestories a napište nám svůj
příběh na místě! Vyfotíme vás přímo na místě polarodiem. Cena
fotografie 50kč. Výdělek bude věnován organizaci Pomáháme lidem
na útěku. #refufestlovestories

TANEČNÍ WORKSHOPY
14.00 Tatarský tanec

17.00 – 18.00 twister
korálkový workshop a kreslení (celý den)

ORGANIZACE
workshop vietnamské a krymské kuchyně
(na stáncích migrantů)
13.00 – 15.00 Human library od Amnesty
international (anglicky)
výtvarný workshop na dotváření aktivistického
graffiti z pátečního večera
divadlo dotyku
virtuální realita (stánek UNHCR)
InBáze, z.s. – informace o festivalu, výroba placek
Amnesty international – 13.00 – 15.00
Živá knihovna aneb možnost jak si osobně popovídat s lidmi, kteří
za sebou mají uprchlickou minulost

SUZ – korálkový workshop pro děti, tetování hennou, workshop
výroby Pexesa pro klienty pobytových středisek pro uprchlíky

16.00 Flamenco
18.00 Běloruské lidové tance
20.00 Salsa

Program pro děti a mládež spolufinancován z projektu OPPPR.

