ROMA-ЕМБЕР СРЕЩУ РАСИЗМА при 20/21-ви юни 2014 в Цюрих, Швейцария, ще
бъде първият Международен фестивал на ромите с десетки ромски музиканти,
художници, артисти, учени, журналисти и набиране на средства. Първият
международен фестивал, където ромите са хем гости, хем домакини, и където артисти,
учени и активисти да обединят силите си в един завладяващ начин. Инициатор е
Християн
Мер
(Christian
Mehr),
Roma
музикант
от
Швейцария.
От политическа гледна точка , както и чрез циганска музика и друго изкуство,
организаторите искат да привлекат вниманието на Европа върху ужасно и нечовешко
положението на ромите и синтите, и се превърне това събитие в сигнал за солидарност.
В продължение на два дни случай не по-малко от 15 оркестри от различни страни в
Европа и един от Щатите, ще изпълняват благотворителни концерти в "Alte Kaserne" в
Цюрих. Бенефициент е унгарското село Bódvalenke . В миналото Bódvalenke използва,
за да бъде един от тези безброй места, където ромите живеят в крайна бедност. Въпреки
това, тъй като жителите поканени известни Poмckи художници да дойдеш и украсяват
домовете си с цветни стенописи, туристи са започнали да се появяват. Сега Bódvalenke е
на път да се превърне в модел на собствената си сила и жизненост на ромите. Все още
липсва добра инфраструктура (течаща вода, канализация), но наличните средства не
достигат до селото! Ето защо артисти решиха да помогне. Постъпления от концертите
ще бъдат предадени лично от Christian Mehr, организаторът, към народа на Bódvalenke.
Фестивалът ще бъде домакин на огромен фото-изложба на стенописи и селския живот.
Фестивалът има за цел също така да бъде платформа, където експерти от ромски и
неромски произход предоставят на ситуацията в Европа, до края преследване на ромите
и да се отворят нови перспективи. Този дискусия в цената, в която публиката може
активно да участва, ще бъде въведена от международен изпълнение от мулти-медия
изкуство.
Общата цел на "Рома-Ember Срещу Расизма" е изпращане на политическо събуждане в
Европа. Ролята на участващите артисти е важен. Със своето творчество и оригинални
работни подходи, както и с готовността им да изпълняват благотворителни концерти, те
показват политиците как да превърнат Европа в една къща за всички хора.

За подробна информация :
http://artists-for-roma-net.ning.com/profiles/blogs/romafestival-roma-ember-against-racism20-21-june-2014-zurich-ch
www.skullhead.ch; www.soundmanoever.com
http://www.altekaserne.com/

