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Multikulturní večírek
Tisková zpráva ze dne 31. března 2015
Autorka textu: Iva Sonnbergerová
Foto: Iva Sonnbergerová
Již čtvrtým rokem připravilo ICM Informační
centrum
pro
mládež
kulturně-vzdělávací
projekt,
který
v tomto roce nese název Multikultura
aneb společně proti předsudkům.
Projekt byl oficiálně zahájen v pátek 27.
března v 17:00 hodin Multikulturním
večírkem, který se konal v NZDM Bouda
na Špičáku 114.
Zahajovací Multikulturní večírek byl doplněn hudbou a
tancem a jeho součástí byla i výstava obrázků dětí a
mládeže navštěvující NZDM Bouda, otevřený klub na
sídlišti Mír a klubovnu v obci Větřní. Výstava bude
v Boudě k vidění do 24. dubna 2015.
Na akci vystoupila žádaná „boudařská“ taneční
skupina My true self, raper NOWIT & Jára alias
Lipánek, sourozenecké duo Marián a Valerie a Činger
pager z Větřní.
Tohoto velmi povedeného Multikulturního večera se
zúčastnilo cca 140 návštěvníků z širší veřejnosti, především mládeže a
rodičů vystupujících, kteří se velmi bavili.
V rámci projektu Multikultura aneb společně proti
předsudkům je ještě pro žáky a studenty
připraven do konce školního roku bohatý
program. V dubnu se uskuteční Interkulturní
workshopy zaměřené na naše předsudky, v
květnu do Českého Krumlova zavítá novinář,
spisovatel
a
publicista
Stanislav
Motl
s promítáním dokumentů o holokaustu a
následnou besedou. A též je připraven
inteaktivní program Hanin Kufřík.
Projekt bude mít další pokračování i v druhé polovině roku 2015.

Projekt je finančně podpořen Ministerstvem
tělovýchovy ČR a městem Český Krumlov.
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