Tisztelt Pedagógusok, Kedves Kollégák!
2016. április 22-én, pénteken 10:00-16:00 óra között az Anna Lindh Alapítvány középiskolások részére érzékenyítő foglalkozásokat tart egy három napos “Art as a Medium” interkulturális Fesztivál
keretében. A foglalkozásokat a DocuArt Kálvin térhez közeli helyszínén (Budapest, IX. Erkel u. 15.)
vagy az Önök intézményében tudjuk megtartani.
A foglakozásokat ajánljuk a pedagógus kollégák figyelmébe osztályfőnöki óra, média óra, erkölcstan
vagy egyéb közismereti órák színesítésére, kiegészítésre. A foglalkozásokon alkalmanként egy osztály vehet részt, regisztráció szükséges a foglalkozás címének és időpontjának megadásával, illetve a
gimnáziumi évfolyam megjelölésével, hogy a legtestreszabottabb élményt nyújthassuk a fiataloknak.
Kapcsolat:
Komlósi Orsolya, a magyarországi hálózat vezetője
komlosi.orsolya@palantirfilm.hu
Dudás Dóra, programszervezés
+36/20-42-42-272
dudas.dora@palantirfilm.hu
Palantír Film Alapítvány
MIGRÁCIÓ TÉMÁJÚ PROGRAMJAINK
KÜLÖN:ÓRA az Artemisszió Alapítvánnyal
Időpont: április 22., 10:00-18:00
Időtartam: 60 perc			
Honnan jönnek? Miért jönnek ide? Mi lesz velük? És mi közünk nekünk hozzájuk?
			
A migráció ma mindenkit érint Magyarországon, és Európában. Senki nem tud elfordulni, kitérni a
fenti kérdések elől – még a gyerekek, a fiatalok sem. Olyan válaszokat azonban, melyek a migrációról
több szempontból, a migráció okait globális kontextusba helyezve és személyes szintre lehozva szól,
nehéz találni.Az Artemisszió Alapítvány közösségi finanszírozásból, önkéntesek bevonásával valósítja
meg iskolai programját 2015 novembere és 2016 június között.
Call Shop - filmvetítés és beszélgetés a Palantír Film Alapítvánnyal
Időpont: április 22., 10:00-16:00
Időtartam: 45 perc
Leskelődés egy call shop világába.
Tolkien teremtette világokból kölcsönöztük nevünket: a Palantírok „látókövek” voltak, oly különleges
képességgel, hogy távoli helyek, események képeit hozták közel azok számára, akiknek hatalmuk
és erejük volt arra, hogy belenézzenek. Hatalmuk és erejük, elsősorban önmaguk felett. A név, az
elfeledett Númenor nyelvén ennyit tesz: „távolba nézni”. Call Shop című rövidfilmünk a belvárosban játszódik. Egy régi áruház mögött van 30 m2, ahol elfér az egész világ. Ide indul négy budapesti
bevándorló fiatal, hogy “találkozzon” szeretteivel. Less be velünk a világukba, utána pedig beszéljük
meg, ki mit látott.
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Világjáró táblajátékok az Amarant Egyesülettel
Időpont: április 22., 13:30-15:00
Időtartam: 90 perc
Járd be a világot játékokkal!
Az Amarant Egyesülettel 2015 márciusától tartunk közösségi, művészetterápiás foglalkozásokat kísérő nélkül Magyarországra érkezett kiskorúak számára. Ezeken az alkalmakon többször előfordult,
hogy nem csak a gyerekek tanultak tőlünk, hanem mi is tőlük. Itt ismerkedtünk meg azzal a két, több
ezer éves táblajátékkal, melyeket most nektek szeretnénk megmutatni.
BÉKEKULTÚRA, DEMOKRÁCIA TÉMÁJÚ PROGRAMJAINK
Kit érdekel a béke? Minket igen! - műhelymunka a Vitakultúra Egyesülettel
Időpont: április 22., 10:00-16:00
Időtartam: 90 perc
Fedezd fel a békét Európában most te!
Hogyan vagy aktív a saját életed irányításában? Hogyan hatsz a közösségeidre? Mit teszel te a békéért a mindennapjaidban? – Mindezt interaktív formában, képzőművészet, színház és párbeszéd
közvetítésével fedezzük fel veled együtt. Mi hozzuk a magunk tudását a www.discoverpeace.eu projektünk élményeiből, te hozd a saját véleményed.
“Fedezd fel a békét Budapesten” interaktív séta a Vitakultúra Egyesülettel
Időpont: április 22., 16:00-19:00
Időtartam: 3 óra
Maximális létszám: 15 fő
Szerintünk a béke az emberektől függ.
Hét európai nagyváros, köztük Budapest, békéhez, aktív állampolgársághoz és demokrácia-gyakorláshoz kötődő fontos személyiségeit és eseményeit ismerheted meg a discoverpeace.eu címen. Most
egy izgalmas, és rólad is szóló szabadtéri, csoportos sétára hívunk Budapesten, mely során a békéről és magunkról is gondolkodunk. Állomásaink személyes emberi történeteket és ismeretanyagot
közvetítenek a civil társadalom és a demokrácia fejlődésével kapcsolatban. A részvétel a demokrácia
fejlődésének elengedhetetlen feltétele. A séta informatív és interaktív, a saját élményekre épít. A 4-5
állomás során kérdéseket teszünk fel, játszunk és beszélgetünk, mert szeretnénk, ha nem (a jól bejáratott módon) a békekultúra fogyasztóivá válnánk, hanem annak alakítói lennénk.
EGÉSZSÉGTUDATOSSÁGGAL FOGLALKOZÓ PROGRAMUNK
Répa, retek, mogyoró - egészségtudatosságról a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Múzeummal
Időpont: április 22., 13:00-16:00
Időtartam: 45 perc
A gyümölcs frissít, a zöldség tisztít, a gabona táplál…
Könnyed ismerkedés a táplálkozástudománnyal. Az egészséges életmód kialakításában jelentős
szerepe van a megfelelő táplálkozásnak, a kiegyensúlyozott étrendnek, hiszen “azzá leszünk, amit
eszünk”. Hogyan lehetünk harmóniában a természettel, milyen a teljes értékű, finomítás mentes gabona? Bemutatjuk, hogy milyen eszközökkel fogyasztották vagy tálalták korábban az egyes ételeket,
majd fantáziánkat megmozgatva a zöldségségszobrászkodást is kipróbáljuk.
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NEMZETKÖZI ÖNKÉNTESSÉGRŐL SZÓLÓ PROGRAMUNK
Utazz céllal! – Nemzetközi Önkéntes Táborok az Egyesekkel
Időpont: április 22., 10:00-16:00
Időtartam: 45 perc
Életre szóló élmények garanciával.
Önkénteskedj nemzetközi fiatalokkal közösen és járulj hozzá a helyi közösségek fejlődéséhez! Több
mint ezer tábor várja jelentkezésed a világ minden pontján! Vannak rövid, néhány hetes, de akár
több hónapos táboraink is, kifejezetten 18 éven aluliaknak. A táborok témái rendkívül változatosak;
foglalkozhatsz gyerekekkel, tehetsz a környezetvédelemért, renoválhatsz régi kastélyokat, gondozhatsz állatokat, de akár fesztiválszervezésbe is bekapcsolódhatsz, illetve nyelvtudásod is fejlesztheted! A szállásod és az étkezésed biztosítva van, egyedül az utazásodról kell gondoskodnod.
További információ a rendezvényről:
Az Anna Lindh Alapítvány magyarországi hálózatának tagszervezetei harmadik alkalommal fognak
össze, hogy közösségi programok keretében bemutassák az euro-mediterrán – Európát, a Közel-Keletet és Észak-Afrikát magába foglaló – kultúrkör sokszínűségét, és felhívják a figyelmet a kultúrák
közötti párbeszéd, a migráció és a kisközösségek, az esélyegyenlőség és az emberi jogok kérdésköreire. Az „Art as a Medium” fesztivál eseményei képzőművészeten, filmeken, zenén, városi sétákon,
gasztronómiai programokon keresztül kötik össze a különböző kultúrákat, közvetítik értékeiket,
mutatják be keveredésüket.
Az Anna Lindh hálózat magyarországi hálózatának programsorozatáról, a további programokról a
honlapon találnak részletes információt: www.alf.org.hu
És a Palantír Film Alapítványról:
A Palantír Film Alapítvány egy nonprofit, filmszakmai szervezet, amelynek célja a dokumentumfilm
terjesztése, egy új dokumentumfilm-fogyasztói attitűd kialakítása és a magyar dokumentumfilm
integrálása az európai művészeti-kulturális–szakmai térbe. Jelenleg egy 55 fős mozit üzemeltetünk
Budapest belvárosában (DocuArt), ahol fesztiválokat, filmklubokat, szervezünk. Videókönyvtárunkban közel 2000 filmet lehet megtekinteni. Alapítványunk 2013 októberétől az Anna Lindh Alapítvány
magyarországi hálózatvezetője.
www.alf.org.hu | www.palantirfilm.hu | www.docuart.hu | www.idegenekakertemben.hu
Várunk mindenkit szeretettel a programokon!
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