Festiwal Pokoju w Ostritz

Festiwal Pokoju w Ostritz

Chcemy dać przykład – Zwrócić uwagę – Działać

Chcemy dać przykład – Zwrócić uwagę – Działać

01. - 04. Listopad 2018
Chcemy zwrócić
uwage jak rozpoznać ksenofobie,
rasizm & ekstremizm wszelkiego rodzaju.
Chcemy działać,
aby dać Ostritz silny głos,
ożywić rynek z różnorodnością i sercem,
chronić.
Chcemy dać przykład
dla zaangażowania klasy średniej,
dla otwartości na świat,
dla tolerancji i pokoju.
Dziękujemy wszystkim,
którzy z nami to dzielą.
Nie obawiajcie się zimna,
zapewniamy ciepłe miejsca.
Wszyscy, którzy przyjeżdżają do Ostritz
w ten weekend z pokojowym zamiarem
lub zostają w Ostritz są zawsze mile widziani.

“Wydarzenia od 1933 do 1945
powinny najpóźniej zostać zwalczane przez 1928.
Później było za późno.
Nie można czekać, aż walka o wolność
zostanie nazwana zdradą.
Nie można czekać, aż kulka śnieżna
zamieni się w lawinę.
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Musisz zmiażdżyć toczącą się śnieżkę.
Nikt nie powstrzyma lawine.”

Erich Kästner

Das Programm in
deutscher Sprache finden Sie
unter www.ostritzer-friedensfest.de
oder im deutschgsprachigen Flyer

Na rynku

O r g a ni ze r : In t e r n a t i o n al e s B e g e g n u n g s ze n t r u m St . Ma r i e n t h al , 028 99 O s t r i t z , St . Ma r i e n t h al 1 0

www.ostritzer-friedensfest.de

Czwartek
godz. 20:15 "Krew musi płynąć" - Undercover unter Nazis
Film dokumentalny & wraz ze spotkaniem
z autorem i producentem Peterem Ohlendorfem
w ogrzewanym namiocie, FSK 12

Piątek
godz. 16.00 Muzykowanie dla pokoju
z Nową Filharmonią Łużycką
godz. 16.30 Magiczny pokaz dla dzieci w jurcie
wykonują "Die Ententrainer"
godz. 16.30 Otwarcie Święta Pokoju
Dr Michael Schlitt
Prezes Fundacji IBZ St. Marienthal
Michael Kretschmer
Premier Wolnego Kraju Związkowego Saksonia
Marion Prange
Burmistrz miasta Ostritz
Prowadzenie B3 Institut
godz. 17:15 Światło dla pokoju
Łańcuch ludzi ze świeczkami wokół rynku
Wprowadzenie przez superintendentkę Antje Pech,
Ewangelicko-Luterańska Wspólnota
Kościelna Löbau-Zittau oraz
dziekana Veita Scapana, Katolicki Dekanat Bautzen
godz. 18:00 Taniec dla pokoju
Szkoły tańca i grupy tańców ludowych z regionu
godz. 19:00 Bębnienie dla pokoju
Grupy bębniarskie z regionu
godz. 19:30 "Zapalmy światło" dla pokoju
Pokaz laserowy z premierą filmu
"Dla wspólnego życia w pokoju
- Nie chcemy powrotu!"
godz. 20:30 Post modern Orchestra
Instrumental-Experimental-Post-Rock w namiocie
godz. 21:00 "Wojna. Porażka narodów"
Tango-Collage Dresdner Company
"Tango otwarte i kolorowe" z tancerzami i
tancerkami z 12 krajów
Pianistka Leonie Rettig (Berlin)
oraz śpiewak Andreas Küttner (Leipzig)
w sali parafialnej kościoła katolickiego
godz. 22:00 Preußger
Progressive Songwriter Band

Sobota
godz. 10:30 Forum polityczne
Przy współpracy z Katolicką Akademią
Diecezji Drezdeńsko-Miśnieńskiej
godz. 12:00 "Kosmopolityzm zamiast ojczyzny.
Antysemityzm w RechtsRock"
Odczyt & wykład, Timo Büchner
godz. 12:00 Pedałowanie dla pokoju (ADFC)
Pedałowanie przeciw prawicy (DGB)
Przyjazd uczestników Gwiaździstego
Rajdu Rowerowego z Görlitz, Zittau i Löbau
godz. 12:00 "Open stage" - konieczne wcześniejsze zgłoszenie
godz. 14:00 Żywa biblioteka
Rozmowy ze świadkami czasu, Markt 24
godz. 14:30 "Kosmopolityzm zamiast ojczyzny,
Antysemityzm w RechtsRock"
Odczyt & wykład, Timo Büchner
godz. 14:30 "Czas w ciemności" Henninga Mankella
Odczyt sceniczny Teatru Laboratorium
TROCKENDOCK,
sala parafialna kościoła katolickiego
godz. 15:30 Piosenki dla pokoju
Wspólnie śpiewanie z chórami z regionu
godz. 17:00 Café Änn, Oldtime-Folk
godz. 18:00 Modlitwa dla pokoju
Wielojęzyczna modlitwa o pokój
Heinrich Timmerevers,
Biskup Kościoła Katolickiego,
Diecezja Drezdeńsko-Miśnieńska
Dr Carsten Rentzing, Biskup Krajowy,
Ewangelicko - Luterański Kościół Saksonii
Waldemar Pytel, Biskup,
Kościół Ewangelicko-Augsburski,
Diecezja Wrocławska, Polska
godz. 19:15 KurtL Solo - Górnołużycki rock w dialekcie
godz. 20:00 "Zapalmy światło" dla pokoju
Film "Dla wspólnego życia w pokoju
- Nie chcemy powrotu!"
Następnie przyznanie nagród przez
Saksońską Centralę Krajową Edukacji Politycznej
godz. 20:30 Piosenki dla pokoju, Gerhard Schöne
Autor piosenek
godz. 22:00 Sistanagila, Klezmer/Jazz/Flamenco
Irańsko-izraelski dialog muzyczny

Sobota
godz. 7:00 - 17:00 Otwarte kościoły
Nabożeństwa w godziny nieparzyste
w Kościele Ewangelicko-Luterańskim,
w godziny parzyste w Kościele Katolickim
godz. 10:30-16:00
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Kreatywnie dla pokoju
Kolorowa różnorodność
dla Małych & Dużych

Infomobil Saksońskiej Centrali Krajowej Edukacji Politycznej
Prasowanie dla pokoju
Stoisko informacyjne Saksońskiego Centrum Demokracji
Bądź kolorowy...także w głowie
Malowanie buziek z udziałem aktorek teatralnych
Stoisko Niemieckiej Federacji Związków Zawodowych
Sztuka z puszki ze sprayem
Szkoły ewangelickie - Zinzendorf-Schulen Herrnhut
"Trochę inna sztacheta w płocie" z Jensem Zachmannem
Sztuka henny - Dom Wielopokoleniowy Rothenburg
Arabski namiot kawowy - Stowarzyszenie Augen Auf e.V.
Origami - gołąbki pokoju - z Kathariną Klinger
Przygotowywanie la tarenek św. Marcina - dorośli
przedstawiciele niemiecko-polskiego przedszkola
St. Franziskus, Ostritz
Stoisko Domu Opieki nad osobami starszymi
St. Antonistift Ostritz z uliczną grą memory
Malowanie kredą ulic - tworzenie kolorowych dróg
Stoisko Ewangelicko-Luterańskiej Wspólnoty Kościelnej
Löbau-Zittau m.in. z zespołowym budowaniem wieży
Pawilon zabaw z FamilyGames e.V.
Projektowanie torebek z Katolicką Młodzieżą Dekanatu
Bautzen-Zittau
"Launch dla pokoju" Wystawa "Azyl to prawo człowieka"
+ granie dla pokoju (piłakrzyki, konsola gier retro)
Jugendring Oberlausitz e.V.
Banner Dnia Pokoju w Chemnitz - Akcja C
Figury papierowe dla dzieci, w rzeczywistych rozmiarach
Hand in Hand - Schkola Ostritz

Niedziela
godz. 09:00 Nabożeństwa w obu kościołach w Ostritz
z wymianą kaznodziejów
godz. 10:30 Wspólne przemyślenia i dyskusje dla/na
temat pokoju na świecie
Saksońska Centrala Krajowa Edukacji Politycznej

