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Tisková zpráva ze dne 3. listopadu 2017
Pátý ročník festivalu Setkání národů bude žít hlavně tancem
(HRADEC KRÁLOVÉ) „Tanec sbližuje“ je hlavním mottem letošního festivalu Setkání národů,
kterým už popáté ožije hradecké Adalbertinum (tř. ČSA 300) ve čtvrtek 9. listopadu 2017 od 9 do 19
hodin. Svou kulturu tu představí přes dvě desítky zemí různých kontinentů, poprvé například
Portugalsko, Indonésie nebo Keňa. Návštěvníci se mohou těšit na přehlídku cizokrajné hudby, tance,
umění a také národní kuchyně. Argentinské tango, dominikánskou salsu, africký anebo orientální tanec,
to vše si bude možné i vyzkoušet. Záštitu nad akcí opět převzal primátor města Hradec Králové MUDr.
Zdeněk Fink.
„Setkání národů nabízí široké veřejnosti příležitost poznat tradice, umění a zvyky cizinců z různých zemí,
kteří u nás žijí, pracují anebo studují“, říká Ing. Jan Kočí, vedoucí pořádajícího Integračního centra pro cizince
Diecézní charity Hradec Králové. Dopoledne je určeno žákům a studentům škol, kteří si mohou také prověřit své
znalosti v poznávacím kvízu (9:00 - 14:30). Odpolední program pro veřejnost začíná v 15 hodin přehlídkou
národů s etnickými ochutnávkami a pokračuje multikulturním vystoupením na pódiu od 17 hodin.
Letos v programu vystoupí tanečník Anibal Brito Rosario z Dominikánské republiky, africký muzikant Camara
Mamadouba z Rovníkové Guineje, syrská tanečnice Yola Mosa, Igor Sitchuk s argentinským tangem, dále
interpreti z Ruska, Ukrajiny, Arménie a Kuby. Festival doprovodí také výstavy výtvarné tvorby cizinců z PoS
MVČR Kostelec n. O. a obrazů žáků ZUŠ Habrmanova Hradec Králové.
Návštěvníci mohou na jednom místě projít téměř celý svět. Poprvé se představí Portugalsko, Indonésie nebo
Keňa. Afriku ještě zastoupí Uganda, Etiopie, Ghana a Eritrea. Americký kontinent budou prezentovat Brazílie,
Kolumbie, Peru, Mexiko a Bolívie. Asii například také Sýrie, Vietnam, Mongolsko a Kyrgyzstán. Z evropských
národů se dále představí Rusové, Ukrajinci, Arméni, Bělorusové, Moldavané, Bulhaři nebo Srbové. Nebude
chybět ani český stánek.
Vstup je zdarma (změna programu je vyhrazena).
Festival pořádá Integrační centrum pro cizince Diecézní charity Hradec Králové ve spolupráci se Statutárním
městem Hradec Králové, Královéhradeckým krajem, Filozofickou fakultou UHK, SUZ MV ČR - PoS Kostelec
n. O., ZUŠ Habrmanova Hradec Králové, KURO Hradec Králové, MKI Klíč a Regionálním ukrajinským spolkem
ve východních Čechách.
Projekt Integrační centrum pro cizince AMIF/10/02 je financován v rámci národního programu
Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra ČR.
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. Jeho posláním je podpora integrace cizinců ze třetích zemí (tj. ze států mimo EU) a osob s udělenou mezinárodní
ochranou (tj. cizinců se statusem azyl nebo doplňková ochrana)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 informací naleznete také na www.cizincihradec.cz, www.hk.caritas.cz a na facebooku
https://www.facebook.com/cizincihradec.
Kontakt: Jana Karasová, propagace a tisk - tel. 495 063135, 731 402 274, email: jana.karasova@hk.caritas.cz

PROJEKT INTEGRAČNÍ CENTRUM PRO CIZINCE AMIF/10/02 JE FINANCOVÁN V RÁMCI NÁRODNÍHO PROGRAMU
AZYLOVÉHO, MIGRAČNÍHO A INTEGRAČNÍHO FONDU A ROZPOČTU MINISTERSTVA VNITRA ČR.

