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Tisková zpráva ze dne 27. února 2014
Na třetím ročníku akce Cherchez la femme představí Světáci novou pohádku
(HRADEC KRÁLOVÉ) Na třetím ročníku akce Cherchez la femme, tentokrát s podtitulem aneb
Pohádková trojka, který se uskuteční v sobotu 8. 3. od 18 hod. v Kulturním centru Médium v Hradci
Králové (ul. Jana Masaryka 605), představí divadelní soubor Světáci novou hudební pohádku. Členové
souboru jsou Češi a cizinci, kteří žijí v Královéhradeckém kraji. Návštěvníci večera se mohou těšit také
na hudební a taneční vystoupení Multikulturního klubu dětí a mládeže hradeckého Integračního centra
pro cizince a vystoupení cizinců z různých zemí světa, kteří se učí česky v kurzech uvedeného centra.
Nebudou chybět ani etnické ochutnávky.
Multikulturní večer pořádá Integrační centrum pro cizince Diecézní charity Hradec Králové a je určen
široké veřejnosti z řad Čechů a cizinců. Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro
integraci státních příslušníků třetích zemí.
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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