Barmsk! ve"er v divadle Disk
Tisková zpráva k akci konané v rámci projektu Barma vzdálená i blízká

Dne 24. 10. 2009 od 19:30 hodin
Barmské centrum Praha po!ádá spole"enskou akci Barmsk# ve"er v pra$ském divadle Disk v Karlov%
ulici. Akce se koná v rámci integra"ního projektu Barma vzdálená i blízká, jeho$ cílem je usnadn%ní
za"le&ování "ty!iceti barmsk#ch p!esídlenc' do "eské populace a zv#(ení informovanosti o Barm% a
jejích politick#ch i humanitárních problémech.
Program ve"era:
! zahájení a úvodní slovo Sabe A. Soe, !editelky Barmského centra v Praze
! ukázky lidov#ch zp%v' a tanc' barmsk#ch )jin', v podání d%tí z p!esídlen#ch rodin
! p!edstavení kampan% Pomozme Barmánc'm na pomoc ob%tem hladomoru na severu Barmy
! ochutnávka barmsk#ch jídel a barmského "aje, prodejní v#stava tradi"ních v#robk' ze
spravedlivého obchodu z produkce p!íslu(ník' "jinského a ka"jinského etnika
V !íjnu 2008 a únoru 2009 bylo do )eské republiky v rámci vládního programu p!esídleno 40 Barmánc'
"jinského p'vodu. Projekt, kter# letos v "ervenci zahájilo Barmské centrum Praha, má za cíl zlep(it
vzájemné porozum%ní a sou$ití )ech' a barmsk#ch azylant' a zv#(it pov%domí o Barm%, její kultu!e a
problémech. S aktivní ú"astí p!esídlenc' jsou p!ipraveny barmské kulturní, spole"enské a vzd%lávací
ve"ery s ochutnávkami barmského "aje nebo barmské kuchyn% a dal(ím doprovodn#m programem.
Aktivity se budou konat nejen ve velk#ch m%stech, jako jsou Praha, Brno a dal(í, ale i v místech, kde
jsou do integra"ních byt' Barmánci umíst%ni po více ne$ p'lro"ním pobytu v azylovém st!edisku. Jedná
se o m%sta a obce Bohdalice, Nové M%sto na Morav% nebo Vsetín. První ve"er se uskute"nil v zá!í v
Bohdalicích.
Soub%$n% s projektem Barma vzdálená i blízká probíhá v )eské republice kampa& „Pomozme
Barmánc#m“, která si klade za cíl podpo!it formou sbírky nákup potravin a lék' pro obyvatele "jinské
oblasti na severu Barmy, kte!í trpí hladomorem a nemocemi vznikl#mi v jeho d'sledku.
„P!esídlení Barmánci momentáln" za#ívají velmi t"#ké období, kdy rodiny po spole$ném pobytu
v azylovém za!ízení byly rozd"leny do integra$ních byt% v r%zn&ch m"stech a bez pomoci místních lidí
a samospráv by se jen t"#ko orientovaly v novém prost!edí. Na Barmsk&ch ve$erech chceme v'em
zú$astn"n&m pod"kovat a sou$asn" p!edstavit 'ir'í ve!ejnosti nejen tradi$ní kulturu $jinského etnika,
ale v%bec Barmu. Velmi nás také t"'í zájem $eské ve!ejnosti o sbírku Pomozme Barmánc%m, která
(jin%m zapomenut&m v Barm" pomáhá p!ekonat hladomor. Po m"síci kampan" (e'i p!isp"li na sbírku
ji# více ne# 30.000 korunami, co# p!edstavuje $ástku, za kterou je mo#né v Indii nakoupit u# 4 tuny r&#e
a zajistit tak p!ímou pomoc hladov"jícím. Moc v'em kdo p!isp"li d"kujeme“, !íká paní Sabe A. Soe,
!editelka Barmského centra Praha.
Více informací o projektu Barma vzdálená i blízká najdete na www.burma-center.org/integrace
a o kampani Pomozme Barmánc%m na www.dmsbambus.cz
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Informace pro noviná!e:
Kontakt:
Barmské centrum Praha, o.p.s.
D%lnická 54, 170 00 Praha 7 – Hole(ovice
tel.: 266710045
email: info@burma-center.org
web: www.burma-center.org
Adresa místa konání Barmského ve$era:
Divadlo DISK
Karlova 26
116 65 Praha 1
www.divadlodisk.cz

Tyto aktivity jsou finan$n" podpo!eny z prost!edk% grantu z Islandu, Lichten'tejnska a Norska v rámci
Finan$ního mechanismu EHP a Norského finan$ního mechanismu prost!ednictvím Nadace rozvoje
ob$anské spole$nosti, z prost!edk% Ministerstva zahrani$ních v"cí (eské republiky v ramci Programu
Transforma$ní spolupráce (R a prost!ednictvím Odboru pro kulturu, komunikaci a prezentaci a
z Evropského uprchlického fondu prost!ednictvím Ministerstva vnitra (R.
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