VSI SMO MIGRANTI: OSREDNJI DOGODEK – Z ZGODBAMI OSMIH
GOVORK IN GOVORCEV PO POTI NAVDIHA
Koper, 13. december 2015 - V petek, 18. decembra, ko obeležujemo svetovni dan migrantov, bo v
Kreativnem centru Poligon v Ljubljani, z začetkom ob 11.00, osrednji dogodek projekta VSI SMO
MIGRANTI, katerega namen je dvigniti ozaveščenost o pozitivnem doprinosu vključevanja
priseljenk in priseljencev v našo družbo ter prispevati k razvoju medkulturne občutljivosti.
Na dogodku TEDx formata z naslovom PO POTI ZGODB IN NAVDIHA se bo s svojimi zgodbami
predstavilo osem priseljenk in priseljencev, ki živijo in ustvarjajo v Sloveniji. Dogodek
organizirajo Kulturno izobraževalno društvo PiNA, Medkulturni inštitut in Avanta Largo.
Vsak od nastopajočih nosi s seboj zanimivo, včasih težko, a vselej navdihujočo osebno in
profesionalno zgodbo. Izseki njihovih prvoosebnih pripovedi so opomin na nepredvidljivost življenja,
na hrabrost in voljo, ki ju zahteva vsakdan, ter na moč, ki jo drugačnost nosi pri soustvarjanju in
bogatenju celotne družbe.
Svoje zgodbe bodo s 15-minutnimi nastopi predstavile/-i:









Perica Jerković, stand-up komik, priseljen iz Bosne in Hercegovine leta 1992
Arkan Al Nawas, krajinski arhitekt, slikar, priseljen iz Iraka leta 1979
Eleonora Onyshchenko, trenerka odbojke, priseljena iz Ukrajine leta 2000, 2009 in 2014.
Seit Demiri, zgodovinar, priseljen s Kosova leta 1999
Goran Popović, učitelj razrednega pouka, socialni pedagog, ravnatelj, priseljen iz Srbije leta 1994
Aleksandra Banjanac Lubej, novinarka, urednica in TV-voditeljica, priseljena iz Srbije leta 1995
Lidija Dimkovska, pesnica, esejistka, kritičarka in prevajalka, priseljena iz Makedonije leta 2001
Zoran Knežević, kulturolog, pisatelj, varnostnik, priseljen iz Srbije leta 1995.

Opis nastopajočih v priponki. Dogodek bo povezoval Matej Delakorda, pospremljen pa bo
s fotografsko razstavo portretov navdihujočih migrantskih zgodb (klik).
Vljudno vas prosimo za medijsko podporo projekta in povratno informacijo o tem, ali se nameravate
udeležiti dogodka (prijava preko spletnega obrazca).
Poleg osrednjega dogodka bosta v Kopru (18. 12.) in Mariboru (16. 12.) potekali okrogli mizi, ki jo bo
pospremila Živa knjižnica na temo migracij, v drugih 15 krajih po Sloveniji pa še lokalni
ozaveščevalni dogodki (za več informacij kliknite tukaj).
Več podrobnosti projekta bo predstavljenih na NOVINARSKI KONFERENCI v četrtek, 17. decembra,
ob 11.00, v Diwanu, društvu za kulturo in umetnost (Karunova ulica 10a, Ljubljana).
Oglejte si videooglasa projekta, ki sta nastala v PiNA produkciji: videooglas 1 / videooglas 2.
***
Projekt za Ministrstvo za notranje zadeve izvaja Kulturno izobraževalno društvo PiNA, v partnerstvu z
Medkulturnim inštitutom za vključujoče izobraževanje, raziskovanje in sodelovanje, ter v sodelovanju z Avanta
Largo, Zavodom za družbeno komuniciranje. Projekt sofinancira Evropska unija iz sredstev Sklada za azil,
migracije in vključevanje.
DODATNE INFORMACIJE: Katerina Kljun (katerina.kljun@pina.si / info@vsismomigranti.si in 051 645 111)
Več o projektu: spletna predstavitev / Facebook profil

