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Tisková zpráva ze dne 6. listopadu 2013

Na festivalu Setkání národů se představí přes 20 zemí světa
(HRADEC KRÁLOVÉ) Přes 20 zemí světa se představí na multikulturním festivalu Setkání
národů v úterý 12. 11. 2013 od 10 do 19 hod. ve Velkém sále Adalbertina v Hradci Králové (Třída ČSA
300). Návštěvníci se mohou těšit na ukázky národní hudby a tanců, ochutnávky tradičních jídel, ukázky
národních oděvů, výstavu dřevořezeb a tradičních výrobků. Vpodvečer festival završí koncert a jam
session (od 17 hod.), kde vystoupí americký saxofonista a zpěvák David Wiljo Kangas, italská
zpěvačka Giulia Catania, kapela MBUNDA AFRIKA z Konga a další interpreti. Akci pořádá Integrační
centrum pro cizince při Diecézní charitě Hradec Králové společně se studenty hradeckých univerzit
UHK a Lékařskou fakultou UK a se Správou uprchlických zařízení MV ČR – Pobytovým střediskem
Kostelec n. O. za finanční podpory Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí
a Statutárního města Hradec Králové.
Na slavnostní zahájení festivalu přijali pozvání ing. Anna Maclová, náměstkyně primátora Statutárního
města Hradec Králové, PaedDr. Mgr. Josef Lukášek, radní Královéhradeckého kraje, a RNDr. Jiří Stejskal,
ředitel Diecézní charity Hradec Králové. Setkání národů se zúčastní také na 500 žáků a studentů hradeckých
ZŠ a SŠ, kteří budou mj. soutěžit o vstupenky na představení v Klicperově divadle. Během festivalu mohou
návštěvníci na jednom místě projít svět od Ameriky přes Evropu, Afriku a Asii až po Japonsko. Svou kulturu
představí například Mexiko, Kolumbie, Bolívie, Nikaragua z amerického kontinentu, z Asie se budou
prezentovat Indie, Vietnam, Kazachstán, Kyrgyzstán, Afghanistán, Pákistán a další země, barevnou Afriku
zastoupí Ghana, Kongo, Uganda, z evropských národů se představí Ukrajinci, Rusové, Arméni, Nizozemci,
Řekové, Italové a další. Kulturní program na jevišti začíná vždy od 10:00, 11:30 a 13:00 hod. Festival vyvrcholí
koncertem a jam session od 17:00 hod.
Více také na www.cizincihradec.cz a www.hk.caritas.cz.
Integrační centrum poskytuje cizincům bezplatně informační činnost, poradenství, kurzy češtiny a sociokulturních
dovedností, zázemí pro volnočasové a zájmové aktivity, organizuje multikulturní a vzdělávací akce ve spolupráci s cizinci, školami
a dalšími organizacemi v regionu. Posláním Centra je podpora integrace cizinců ze třetích zemí (tj. ze států mimo EU) na území
Královéhradeckého kraje do většinové české společnosti. Kontakt: Integrační centrum pro cizince, Šafaříkova 666/9, 500 02 Hradec
Králové, tel. 492 604 940, email: poradna.cizinci@hk.caritas.cz. Více také na http://cizincihradec.cz/ a www.hk.caritas.cz.
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