ROMA-EMBER AGAINST RACISM, 20/21 juni 2014 in Zürich, Zwitserland, is het eerste
Internationale Romafestival met tientallen muzikanten, schilders, toneelspelers,
wetenschappers, journalisten en fondsenwervers van Roma origine. Het eerste
Internationale Festival waar Roma zowel gast als gastheer zijn, en waar kunstenaars,
wetenschappers en mensenrechtenactivisten op boeiende wijze hun krachten bundelen.
Initiatiefnemer is Christian Mehr, Roma muzikant uit Zwitserland.
Met een politiek forum en met Gypsy muziek en tal van andere kunstuitingen, willen de
organisatoren Europa’s aandacht vestigen op de erbarmelijke en onmenselijke situatie
waarin Roma en Sinti leven, en zo via het festival tot solidariteit oproepen.
Gedurende het tweedaagse evenement zullen niet minder dan 15 bands uit verschillende
Europese landen en 1 uit de Verenigde Staten benefietconcerten geven in de “Alte
Kaserne” in Zürich. Begunstigde is het Hongaarse dorp Bódvalenke. Vroeger was
Bódvalenke een van die talrijke plaatsjes waar Roma in diepe armoe leven, maar sinds
de bewoners beroemde Roma schilders hebben uitgenodigd hun huizen te komen
versieren met kleurrijke muurschilderingen, is het toerisme op gang gekomen. Inmiddels
is Bódvalenke op weg een schoolvoorbeeld van de eigen kracht en vitaliteit van de Roma
te worden. Wat nog ontbreekt is een goede infrastructuur (stromend water, riolering).
Beschikbare fondsen echter komen niet in het dorp aan! Daarom besloten kunstenaars de
dorpsbewoners te helpen. De opbrengsten van de concerten zullen door Christian Mehr,
de organisator, persoonlijk worden overhandigd aan de bewoners van Bódvalenke. Op
beide festivaldagen is er een grote toonstelling van de muurschilderingen en het
dorpsleven in Bódvalenke.
Het festival biedt ook een platform aan Roma en niet-Roma deskundigen om de situatie
in Europa te analyseren, de onderdrukking te helpen beëindigen en nieuwe perspectieven
te bieden. Deze podiumdiscussie, waaraan het publiek wordt uitgenodigd actief deel te
nemen, wordt ingeleid door een “mixed media art performance” van kunstenaars uit vier
landen.

Het allesomvattende doel van “Roma-Ember Against Racism” is Europa wakker te
schudden en bewust te maken van de politieke situatie. De rol van de deelnemende
kunstenaars is belangrijk. Met hun creativiteit en originele werkwijzen als wel door hun
bereidheid benefietconcerten te geven, laten ze politici zien hoe Europa een huis voor alle
mensen kan worden.
Meer details via:
http://artists-for-roma-net.ning.com/profiles/blogs/romafestival-roma-ember-againstracism-20-21-june-2014-zurich-ch
www.skullhead.ch; www.soundmanoever.com
http://www.altekaserne.com/

