június 26. péntek

-- – Gyerekprogramok

Nagyterem
Kerekasztal-beszélgetések, vetítések, előadások
10:00–12:00
Az Esőemberek köztünk járnak – Beszélgetés az autizmusról
(AOSZ, INOKA, MOHA, Abigél Egyesület)

12:00–14:00
Mire jó az átláthatóság? Mit tehetünk a korrupció ellen?
(K-monitor, Átlátszó, Transparency, E-demokrácia)

14:00–16:00
Zöld energiák és környezeti jogok – Paks költsége és
alternatívái (Energiaklub – Koritár Zsuzsa, EMLA – Kiss Csaba,
Perger András – Greenpeace, Lányi András – ELTE)

16:00–17:00
-- Balatonakaliból jöttünk, híres mesterségünk címere: AI –
Hogyan látják világunkat a borsodi diákok? – az Amnesty
programja

Színházi előadások, koncertek
17:00–20:00
-- Sziporkák – Romhányi József műveiből – az Abakusz Műhely
diákjainak előadása

•

Atyai Szózat – Guy Foissy szatirikus művét előadják a Cilinder
Alapítvány művészei

•

Ljoba Jence dalai – szlovén hagyomány napjainkban

20:00–22:00
Parno Graszt koncert – az utánpótlás részvételével

22:00–
Tilos DJ-k – Zeus, In:Form

Oslo terem
A műhelymunkákon való részvétel regisztrációhoz kötött
10:00–12:00
-- Roma identitás és kultúra –az Uccu Alapítvány foglalkozása
gyerekeknek

12:00–14:00
Tanulunk és beleszólunk! Állampolgári tanács a közösségi
tanulásért és az érdekérvényesítő képesség javításáért a Cromo
Alapítvány szervezésében

14:00–16:00
-- Élmény tőlünk nektek – találd fel magad a telepen! – az
Élményakadémia foglalkozása gyerekeknek

16:00–17:00
Legyél te a Bíró! – az Iskolakultúráért Egyesület interaktív
bírósági tárgyalása felnőtteknek

17:00–20:00
Határtalan – Mit támogatnak a norvégok külföldön? –európai
szervezetek bemutatkozása

Reykjavík terem
A műhelymunkákon való részvétel regisztrációhoz kötött
10:00–12:00
-- Játsszunk együtt a barátságos internetért! – a Televele
Egyesület foglalkozása felső tagozatos diákoknak.

12:00–14:00
Van-e élet a pályázatokon túl? – a közösségi forrásszerzésről
(NIOK, Van Esély Alapítvány, Habitat for Humanity Magyarország,
Dialóg Egyesület)

14:00–16:00
-- Mozdulj Te is! – az Abakusz Egyesület gyermek-színjátszó
tréningje.

16:00–18:00
A rabszolgák köztünk járnak – modernkori rabszolgaság –
Anthropolis Egyesület

18:00–20:00

június 27. szombat

-- – Gyerekprogramok

Nagyterem
Kerekasztal-beszélgetések, vetítések, előadások
10:00–12:00
Minek járunk iskolába? Hogy viszonyulnak a diákok az eltérő
kisebbségekhez? – Uccu, Neo, Melegség és megismerés

12:00–14:00
Rácson innen és túl – civilek munkája a börtön utáni
visszailleszkedésért – Tévelygőkért Alapítvány, Add a kezed
Egyesület munkatársai, volt fogvatartottak, családtagok, a BV és
az intézményrendszer kapcsolódó munkatársai

14:00–16:00
Az alkotás nem luxus – Gyerekszem Egyesület, Igazgyöngy
Alapítvány, Zsonglőr Egyesület, Tánceánia, Baltazár Színház

16:00–18:00
Mitől működik egy demonstráció? – Humán Platform, Rehab
Critical Mass, A Város Mindenkié

Színházi előadások, koncertek
18:00–20:00
A Csodatevő csikóhal meséi – a Fiatal Képzőművészek
Stúdiójának performansza
Rythm of Respect – a BAGázs-os diákok táncelőadása

20:00–21:00

Vaduz terem

Hallasd a hangodat! – Dobos-bögrés felvonulással a Z-Drums
művészeinek vezetésével ünnepeljük a civilek munkáját. A
Ligeten át vonulunk a Hősök teréig és vissza – hozz egy
bögrét, vagy bármit amivel zenélni tudsz!

Civil szervezetek standjai

21:00–23:00

Illem-helyzet higiéniai kihívások itthon – közösségi tervezés a
Partners Hungaryvel

-- Bőröndbe zárt sötétség – Vakok és Gyengénlátók JNSZmegyei Egyesület
-- Minden Ember Unicum – Emberi Hang Alapítvány
-- Autistic Art – Mosoly Otthon Alapítvány
-- A Hajdúság értékei – Zöld Kör Egyesület

•
•

Hajléktalan társasjáték – Menhely Alapítvány
Autisták az ország minden pontján – Autisták Országos
Szövetsége, Abigél Egyesület

Marge, colorStar

23:00–
Tilos DJ-k – Clairvo, Szeifert

Oslo terem
A műhelymunkákon való részvétel regisztrációhoz kötött
10:00–12:00
-- Szelíd szavakkal a gyűlölet ellen – a Reményt a
Gyermekeknek Egyesület foglalkozása fiataloknak.

12:00–14:00
Szaglássz a közpénzek után! –az Átlátszó és az Asimov
oknyomozó újságírási foglalkozása fiataloknak.

14:00–16:00
Tőlünk Nektek, légy te a változás maga! – az Élményakadémia
interaktív beszámolója

16:00–18:00
A talajtól a parajig – komposztálás és ökogazdálkodás – SZIKE
Egyesület

18:00–20:00
Norvég szemmel – NCTA-s civil szervezetek filmjei

Reykjavík terem
A műhelymunkákon való részvétel regisztrációhoz kötött
10:00–12:00
Mit jelent a Gyűlöletbűncselekmény, hogyan követjük el és
leszünk áldozatai? – Amnesty International

12:00–14:00
Teljes élet betegként? – Williams Szindróma Társaság, Rett
Szindróma Alapítvány, Transzplantáció Alapítvány

14:00–16:00
Kik azok a hajléktalanok? – a Menhely Alapítvány foglalkozása

16:00–18:00
Nők, akik vállaltak, vállalkozónők Magyarországon – MaVan
Alapítvány

18:00–20:00
Videó a valóságról – a TASZ emberi jogi videói

Vaduz terem
Civil szervezetek standjai
-- Szervátültetés életet ment! – Transzplantációs Alapítvány
-- Igazgyöngyök a roma telepen – Igazgyöngy Alapítvány
• Szabadság, egyenlőség, párkapcsolat – Drogprevenciós
Munkacsoport.
• Társas Tér – Délután Alapítvány
• Jogod van hozzá! – Amnesty Alapítvány
-- Vakbarát üzlet – Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei
Egyesülete
• Szexmunkás realitások – Szexmunkások Érdekvédelmi
Egyesület

A fesztiválon közel nyolcvan, eltérő területen dolgozó szervezet munkáját ismerhetjük meg. A beszélgetések, gyerekprogramok, kiállítások, színházi előadások, koncertek, városi séták,
vetítések és játékok között mindenki megtalálhatja, ami érdekli, függetlenül attól, hogy hány éves, honnan érkezik, és
milyen nehézségek és örömök jellemzik mindennapjait. A
civil szervezetek és munkájuk épp olyan sokszínű, mint a társadalom, amelyben élünk. Most bárki megkérdezheti, kipróbálhatja, elkészítheti, végigjárhatja, megnézheti, eljátszhatja,
megvitathatja mindazt, amire máskor nem nyílik lehetőség.

A programok ingyenesek, de a résztvevő civil
szervezetek adományokat elfogadnak.
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják.
A fesztivál szervezője a Norvég Civil Támogatási Alap

 www.norvegcivilalap.hu
 illes.marton@autonomia.hu
 06 1 237 6020

Általános programok

-- – Gyerekprogramok

Norvég piknik a Dürlin-kertben
-- Kóstolj bele közösségi kertünkbe! – Sajóvölgyi
Tájszépítő Egyesület (péntek-szombat)
-- Roma vendégvárás – hagyományos ételek
és beszélgetés – Hernád Völgye Egyesület,
Holdam Egyesület (péntek-szombat)

•

Ennyiből élünk! – Munkát, Kenyeret
Egyesület (péntek-szombat)

-- Tekerjünk együtt! – Factory Arena (péntek-szombat)
-- Találkozás a gyöngybagollyal –
Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány (péntek)
-- Kinyitni a világot – Presidium Egyesület (péntek)
-- Nulla hulladék Stand – redizájn tárgyak
készítése – Humusz Szövetség (péntek)

•
•

Szociopoly társasjáték – Humán Platform, GYERE (péntek)
Közfoglalkoztatási akadálypálya játék – Magyar
Szegénységellenes Hálózat (péntek)

-- Minden Zöld-Ség számít – Közös Pont Egyesület
(péntek-szombat)

•

Környezeti Konfliktusok – EMLA (péntek)

-- Bagi asszonyok receptjei és ételkóstolás –
BAGázs Egyesület (szombat)
-- Kutyás terápia testközelből – Kékcsillag Egyesület (szombat)
-- Interaktív műhely az autizmusról (szombat) – INOKA
-- NÓRA a rengetegben társasjáték, egy kisgyerekes
anya munkát keres – NÓRA hálózat(péntek)
-- Védd a forrásokat! – játékok gyerekeknek
Gyermekekkel a Természetért Egyesület (szombat)
-- Retextiland – régi ruhákból új fonal készítés –
Retextil Alapítvány (szombat)
-- Légy látható! – láthatósági eszközök készítése –
Magyar Közlekedési Klub (szombat)

emnet
D

•

Légy a TASZ Vendége! – vega lecsó
és beszélgetés (szombat)

Élőkönyvtár (büfé)

-- – Gyerekprogramok

Ülj ide, ha szeretnél megismerni valaki mást!
A hagyományos élőkönyvtár koncepcióval szemben a
látogató nem „menüből” választ magának egy bizonyos
csoporthoz tartozó embert, hanem a büfé mellett elkülönített
asztalhoz leülve jelzi, hogy nyitott egy beszélgetésre,
valakivel, akit nem ismer. Ezután egy másik ember – aki
történetesen lehet hajléktalan, meleg, roma, volt fogvatartott,
szexmunkás, fogyatékkal élő, zsidó vagy bárki – odaül
hozzá, és beszélgetést kezd vele. Az „élőkönyv” bármikor
felfedheti identitását, ez azonban mindkét félen múlik.

Séták
(norvégos programok a városban, a rendezvény idején)
Séta a nyolcban (péntek 14 – 16h) – emberközeli
Nyócker – Uccu Alapítvány (találkozóhely:
Blaha Lujza tér, Corvin Áruház előtt.)
LÉPJEN BE A NAPPALIMBA! – városi séta hajléktalan
szemmel (péntek 17-19:30) – Menhely Alapítvány
(találkozóhely: Blaha Lujza tér, szökőkút)
Járjuk körbe a korrupciót! (szombat 13-15h) – a K-monitor
Korrupciós sétája (találkozóhely: Blaha Lujza tér, szökőkút)
Virtuális Találkozás túlélőkkel és szemtanúkkal – séta a
történelmi zsidónegyedben, Zachor Alapítvány (szombat
15-17h) (találkozóhely: Dohány utcai zsinagóga előtti tér)
Tárlatvezetés, Józsefvárosi Roma Kortárs Művészeti
Terek (péntek 16h) – Roma Parlament, Gallery
8, Európai Roma Kulturális Alapítvány. (találkozóhely:
Gallery 8 – 1084 Budapest, Mátyás tér 13.)
-- Túra a Normafán (vasárnap 11h) – a Budakörnyéki
Natúrparkért szervezésében (találkozóhely: Normafa
Síház előtt, 12. kerület Eötvös utca 50.)

Norvégminta Rádió:
A CIRMI (Civil Rádió Miskolcon) mindkét napon a
helyszínen és a neten keresztül is beszámol a fesztivál
eseményeiről. Ajánlókkal, interjúkkal, zenével szórakoztatja
azokat is, akik együtt fesztiváloznak, és azokat is,
akik távolról követhetik csak az eseményeket.

NORVÉGMINTA

FESZTIVÁL

Civilek testközelben

Június 26-27.
DÜRLIN

Budapest, XIV. Ajtósi Dürer sor 19-21.
www.norvegcivilalap.hu/fesztival

