Afrika Nap, Győr
2009. május 09.
Ménfőcsanaki Bezerédj‐kastély
Részletes program

Győrben első alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Afrika Platform Szövetség és
a Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ által szervezett Afrika Nap program. A
Ménfőcsanakon található Bezerédj‐kastély és udvara ad otthont az eseménynek,
melynek célja, hogy az afrikai kultúrát és az ott élők hiteles életének bemutatását célzó,
változatos programokat kínáljon minden kedves érdeklődőnek.
2009. május 9‐én ide látogatók megismerkedhetnek a hazai, Afrikával foglalkozó civil
szervezetekkel,

hazánkban

élő

afrikaiakkal,

önkéntesekkel, akik

saját

afrikai

tapasztalataikról mesélnek.
A Magyar Afrika Platform Szövetség célja, hogy összefogja az Afrikában a fejlesztés,
kutatás,

nemzetközi

kapcsolatok

bővítésén

és

humanitárius

segélyezés területén tevékenykedő hazai székhelyű, és későbbiekben
az európai szervezeteket is, s ezen szervezetek mind székhelyük
szerinti, mind afrikai országba irányuló fenti tevékenységét és
hasonló törekvéseiket segítse, koordinálja, a nemzetközi szervezeti
és hazai kormányzati, és más szervezeti szinteken elősegítse.
A

Szövetség

másik

célja,

hogy

kommunikációt,

tapasztalatcserét

biztosítson

tagszervezetei számára, hogy összefogva képviselje tagszervezeteit a nemzetközi és
hazai kommunikációs színtéren, s egységesen pályázzon adott esetben nemzetközi, EU‐s
és más forrásokért.
A Szövetség kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a tagszervezetei Afrikában szerzett
elméleti‐ és gyakorlati tapasztalatainak összehangolásával egy egységes Afrikai
Fejlesztési‐ és Segélyezési Programot formáljon meg.
Ezen felül a Szövetség lobbizni kíván Afrikáért Magyarországon és Európában, Ázsiában,
valamint igény szerint gazdasági kapcsolatok elősegítésével támogatni kívánja az afrikai
országok gazdasági fejlesztését.
További információ a Platformról és tagszervezeteiről: www.afrikaplatform.hu

A győri Afrika Nap célja, hogy az eddig elsősorban a fővárosra koncentráló Afrikával
kapcsolatos programok eljussanak az ország más területeire is.

Program:
13 h:
A rendezvényt megnyitja a Magyar Afrika Platform Szövetség társelnöke, Gál László és a
Bezerédj kastély intézményvezetője
13:30 h
Filmvetítés ‐ Lélektől lélekig ‐ Régis Wargnier Arany Medve díjra jelölt filmje. Egy fiatal
tudós az 1870‐es években megszállottan kutatja a nyugati civilizációtól még érintetlen,
legendás Pigmeusok életét, izoláltságuk antropológiai hátterét ...
14 h – 15 h
Képekkel, kisfilmekkel tarkított előadást tart az Afrika Sátorban a Millenniumi
fejlesztési célokról Gál László, a Magyar Afrika Platform társelnöke
1515:30 h
Kiállítás megnyitó – Humanitárius Turizmus fotókiállítás: az Afrikáért Alapítvány
munkáját Afrikában segítő magyar utazók kongói képei, Tóth Márton tárlatvezetésével
16 h
Vujity Tvrtko előadása afrikai élményeiről a kastély pincéjében
17:30 h
Filmvetítés – Bamako kisfilm az útról
17 h
Előadást tart az Afrika Sátorban Antonio Charomar Fekete – Afrika gazdasági
problémáiról
18 h>
Bamako rally bemutató és élménybeszámoló a sportpályán

19 h 20h: Autentikus afrikai zenei élmény, afrikai zenekar élő koncertje – Sankofa
ghánai együttes
20 h>
Kötetlen szórakozás, evés‐ivás, ismerkedés önkéntesekkel, Bamakosokkal…

Állandó programok 13htól:
‐

Civil sátor ‐ Afrikában tevékenykedő civil szervezetek bemutatkozása,
beszélgetések a tagokkal és önkéntesekkel, a konkrét segítségnyújtás
lehetőségeinek bemutatása

‐

Afrikai kézműves portékák vására

‐

Dobolás, dobolástanítás afrikai ritmusokra

‐

Afrika Ejtőzés – Egy kis pihenés és kellemes tradicionális afrikai zene, láblógatás
az Afrika Sátorban. Szieszta kényelmes babzsák puffokon, szőnyegeken. A nap
folyamán előadások az Afrika Sátorban

‐

Humanitárius turizmus fotókiállítás a kastély kiállítótermében

‐

Fair Trade termékek vására, afrikai kávékóstolás

‐

Gyerek Afrika: meseolvasás, festés ecsettel, kézzel‐lábbal, ékszerkészítés, afrikai
állatok készítése zsenília drótból, afrikai maszkkészítés, álomfogó készítés, afrikai
állatok készítése agyagból, kavicsfestés, origami, poló festés egész nap!

A rendezvényen részt vesznek a következő szervezetek:
Magyar Afrika Platform, Budapest‐Bamako Versenyiroda, Afrikáért Alapítvány, Fair
Trade, Afroaid Humanista Szervezet, Hello Africa Egyesület, Taita Alapítvány Afrikai
Gyermekekért, Szahara Alapítvány, Tanzánia Barátai és még sokan mások…

További információ
Stoller Krisztina
Magyar Afrika Platform
krisztina.stoller@gmail.com
20‐548‐5218
www.afrikaplatform.hu
www.bezeredj‐kastely.hu

