PROGRAM
PRIPRAVLJALNEGA PRIPOVEDOVALSKEGA FESTIVALA ZAVODA
GLOBAL
ZIMBABVEJSKI VEČER 20.8.2012, Ljubljana
SENCE SUŽENJSTVA 23.8.2012, Škofja Loka
S PRIPOVEDKAMI V ŠIRNI SVET 26.8.2012, Ljubljana
(program na www.zavodglobal.org)

S PRIPOVEDKAMI V ŠIRNI SVET
26.8.2012 z začetkom ob 9:30h
V Ljubljani, na piknik prostoru v Zajčji Dobravi,
poleg Gostilne in pizzerije Zajčja Dobrava, NOVO POLJE, CESTA III 27, 1260 LJUBLJANA-POLJE

(OBVEZNE PRIJAVE DO 23.8.2012 info@zavodglobal.org)
Dopoldanski del - IZOBRAŽEVALNE DELAVNICE:


Pripovedke iz prve roke

Na delavnici bo gospa, ki je svoje otroštvo preživela v Gambiji, predstavila bogato ustno in kulturno izročilo te
dežele. Predstavila bo zgodbe o literarnem liku Ananse, katere ji je ob večerih pripovedovala njena babica.
Sledila bo potopisna prezentacije gospe, ki je obiskala Zimbabve, kot primer dobre prakse.



Filozofija Ubuntu

Afriška humanistična filozofija, ki temelji na domnevi, da človek odkrije lastno človečnost s tem, ko pomaga
drugim, da odkrijejo njihovo človečnost.



Rasizem in diskriminacija

Film proti rasizmu in diskriminaciji – RACE: The Power of an Illusion. Čeprav je ideja o obstoju človeških ras
izgubila veljavo desetletja nazaj, je pojem ras še vedno zelo močan in aktualen socialen pojem. S to delavnico
smo pripomogli k temu, da bodo mladi lažje sprejemali drugačnost ter s tem preprečili nastanek in širjenje
diskriminacije.



Kaj moram vedeti o migracijah?

Pomembno je, da mladi razumejo, da se ne da vseh migrantov metati v en koš. Obstaja ogromno razlogov za
migracijo in prav vsak je lahko migrant. S to delavnico bomo udeležence senzibilizirali za solidarnost do drugih.

Projekt »Pripovedovanje in zapisovanje ljudskih pripovedi sveta« se financira iz Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje
2007–2013, razvojne prioritete»Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, prednostne usmeritve:»Dvig zaposljivosti ranljivih
družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti«.

Medkulturno kosilo
Popoldanski del - KULTURNE DELAVNICE:
V sproščenem vzdušju sredi narave, nas bodo izkušeni učitelji kulturnih elementov sprejeli na
ustvarjalne delavnice plesa, bobnanja in kuhanja iz afriškega kontinenta. Večer bomo zaključili ob
številnih pripovedovanih pripovedkah iz vsega sveta.

Udeležba na delavnici je brezplačna, obvezne so pred-prijave do 23.6.2012 na info@zavodglobal.org
ali 041339978 oz 041354742 Max Zimani

Projekt »Pripovedovanje in zapisovanje ljudskih pripovedi sveta« se financira iz Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje
2007–2013, razvojne prioritete»Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, prednostne usmeritve:»Dvig zaposljivosti ranljivih
družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti«.

