Festiwal Coventry Welcomes
Wprowadzenie
Coventry Welcomes to wspaniały festiwal świętujący wspaniały wkład uchodźców i migrantów w naszym mieście.
Podczas gdy pandemia sprawiła, ze wszyscy zaczelismy podchodzic do spraw inaczej, cieszymy się, że pomimo to tak
wielu z nas udało się połączyć sily i zorganizowac wiele wydarzeń, zarówno na żywo jak i digitalnie, a co
najwazniejsze zadarmo!
Od komedii do podcastów, od kreatywnych warsztatów po zywe debaty, teatr i poezja na zywo przez inernetowy
Zooma , w tym roku jesteśmy dumni, że zajmujemy się tak szeroką gamą tematów odkrywajacych tak wazne sprawy
jak tożsamość, miejsce, schronienie, język i azyl.
Proszę dołączyć do nas! Chcielibyśmy cię zobaczyć,osobiscie badz przez internet.
Megan Evans
Przedstawiciel Producenta (Opiekun Miasta) New Communities and Social Inclusion
Coventry City of Culture Trust

@CovWelcomes na Twitterze
@CoventryWelcomes2021 na Instagramie
Facebook/CoventryWelcomes2021
Dołącz do naszych rozmow #CoventryWelcomes2021 #RefugeeWeek2021 #WeCannotWalkAlone #CoventryMoves
#HereForCulture

Bilety dostepne na:
Rezerwacja będzie dostępna online od 1 czerwca na stronie internetowej Coventry 2021 oraz w sklepie Coventry
2021 przy Hertford Street w Coventry City Centre.
Chcemy, aby wszystkie nasze wydarzenia były dostępne dla wszystkich ; jezeli nie mozesz znalesc biletow w sieci
badz w sklepie, nie wahaj i napisz do nas na: access@coventry2021.co.uk
coventry2021.co.uk/CoventryWelcomes

Na zywo wystapia:
No Direction Home
W połączeniu z Counterpoints Arts.
Poniedzialek 14 czerwca
19:00- 21:00
The Box, Fargo CV1 5ED
Plac ile mozesz £0-£4
Wystep na żywo z napisami
Osoby poniżej 16 roku zycia musza byc pod nadzorem doroslych.
Przyjdź i posluchaj kilka nowych glosow. Wieczorny program bedzie prowadzony przez Stelle Graham, komediantke,
ktora pochodzi z Coventry bedzie ona wspierane przez Yuriko Kontani, Edin Suljic, Yasmin Moradi i gwiazda
wieczoru bedzie Shappi Korsandi - jeden z najlepszych komików w kraju.

No Direction Home to projekt komediowy stworzony przez Camden People's Theatre, Counterpoints Arts i
wielokrotnie nagradzanego komika Toma Parry'ego, który oferuje wsparcie dla aspirujących komików ze środowiska
uchodźców i migrantów

Still We Rise Podcast Live Odcinki 11 & 12
Coventry Asylum & Refugee Action Group (CARAG)
Odcinek 11
Wtorek 15 Czerwca
18:00 - 20:00
Odcinek 12
Czwartek 17 Czerwca
19:00 - 21:00
The Herbert Art Gallery & Museum CV1 5QP
Plac ile mozesz £0-£4
Wystep na żywo z napisami
Dozwolone dla osob powyzej 18 roku zycia
CARAG jest organizacją społeczną kierowaną przez migrantów, która działa na rzecz przeciwstawianiu sie "wrogiej"
infrastruktury imigracyjnej w Wielkiej Brytanii, pomagając naszym społecznościom osiedlić się w Wielkiej Brytanii i
świętując ich sukcesy. Dolacz do nas i sluchaj podcastu , Still We Rise, jest nagrany w rozmowie z gośćmi specjalnymi
przed małą publicznością na żywo,będziemy w rozmawiac z ludźmi ktorzy sa na linii frontu uk Immigration Policy.
Dołącz do nas we wtorek, aby usłyszeć nas w rozmowie z Gulwali Passarlay, autor Lightless Sky: My Journey to Safety as a
Child Refugee. W wieku 12 lat Gulwali przeżył dwunastomiesięczną wędrówkę z Afganistanu - przemierzając
kontynenty, cierpiąc bedac w niewoli, umierajac od głodu, żeglując po morzu w maleńkiej łodzi i przeżywając
opuszczony miesiąc w „dżungli” w Calais, zanim dotarł do Wielkiej Brytanii. Tutaj był wychowywany w rodzinie
zastepczej, gdzie zdobyl edukacje i dostal sie na studia na prestizowym uniwesytecie .
Dołącz do nas w czwartek, aby usłyszeć nas w rozmowie z Zarah Sultana czlonek parlamentu (Coventry South).

Sluchaj nas w Apple Podcasts i Spotify. Śledź nas na Twitterze @StillWeRiseP i @caragcoventry

Nanjing – Performing Forgiveness
Uniwersytet Coventry z Jude Christianem
Środa 16 Czerwca
O 12:00 , 15:00 i 19:00
Katedra w Coventry
Wstep wolny
Film bedzie emitowany z napisami. Po seansie o 19 dyskusja na żywo
Odpowiedni dla widzow w wieku powyzej 16 roku zycia
Bycie jakimkolwiek obcym w każdym kraju jest skomplikowaną rzeczą, nawet jeśli jesteś tylko częściowo emigrantem.
Urodzony w Coventry pisarz i reżyser Jude Christian's rozpoznawany z sztuki Nanjing . Temat tożsamości, przesiedleń
i konfliktów w osobistej odpowiedzi na 1937 Masakra w Nanjing. Został on pomyślany na 2021 jako kawałek teatru
cyfrowego z integralną dyskusją. Wydajność splata ze sobą pytania, takie jak Co to znaczy być wielonarodosciowy? I
Jak możemy żyć razem w pokoju?Bedzie zachęcac publiczność do odegrania swojej roli w tych dyskusjach.
W południe 12:00 i 15:00 film Q & A beda tylko wysylane na miejscu,natomiast o 19:00 film Q & A będzie także
dostepny przez Zoom.Dzieki wysylaniu przez internet publiczność bedzie mogla przezyc cale wydarzenie na żywo, bez
znaczenia gdzie na swiecie sie znajdujesz.

Przedstawione przez Center for Trust , Peace and Social Relations oraz Tamarę Moore. Opracowany przy wsparciu
Ovalhouse i stworzony na NOW Festival w The Yard Theatre. Wspierane ze środków publicznych przez Arts Council
England.

Oddanie flagi na Coventry Welcomes
Positive Images Festival z Chrysalis Craft i Hillz FM
Środa 16 i Czwartek 17 Czerwca
15:30 do 17:00
WATCH Centre CV1 5LZ
Wstep wolny.
Odpowiedni dla osób w wieku 8-18 lat; dzieci muszą być pod nadzorem doroslych.
Wpadnij do Hillz FM i dołącz do naszej zabawnej sesji dla dzieci i młodzieży, tworząc dekoracyjną flagę i odkrywając
różne kultury. Nie ma potrzeby rezerwacji, po prostu wpadnij. 16 Czerwca. ZOOM jest dostępny dla dorosłych,
więcej informacji można znaleźć w sekcji Live - digital.

Inini oraz CARAG Zine launch
Inini i Coventry Asylum & Refugee Action Group
Piątek 18 Czerwca
19:00
The Herbert Art Gallery & Museum CV1 5QP
Wstep wolny
Dostępny na zywo z napisami
Odpowiedni dla widzow wieku 16+
Inini wspiera ludzi szukających schronienia w Coventry, aby sprostać wyzwaniom, przed którymi stoją, starając się
zintegrować ze spoleczenstwem w ktorym sie znajduja. Podczas tego wydarzeniu z dumą uruchamiamy naszą nową
Zinę, składającą się z artykułów w całości wyprodukowanych przez artystów poszukujących lub którzy szukali
schronienia w Coventry, prezentując swoje dary i talenty. Cieszymy się również, że współpracujemy z superutalentowanym ilustratorem Majidem Adinem (Rocket Man, Hamid & Shakespeare).
W ramach tego wydarzenia zostanie podana lekka kolacja za darmo. Przyjdź i ciesz się smacznymi potrawami z mięsa i
wegetariańskie opcje. Ponieważ te posiłki są wstępnie przygotowane, niestety nie będziemy w stanie zaspokoić żadnych innych
wymagań dietetycznych, prosze rozwaz co bedziesz jadl podczas tego wydarzenia poniewaz przynoszenie wlasnego jedzenia jest
zakazane.

The Bundle
Teatr Journeymen z Coventry Refugee & Migrant Centre
Sobota 19 Czerwca
14:00
St Peter’s Centre CV1 5NP
Wstep wolny
Dostęp do BSL (Brytyjski jezyk migowy)
Dzieci w wieku poniżej 16 lat musza byc pod nadzorem doroslych.
Oparty ściśle na historii prawdziwej kobiety i jej trojga małych dzieci, The Bundle śledzi wewnętrzne prześladowania
Adilah i negowanie praw człowieka w Czeczenii. Usunięta z rosyjskiej ojczyzny przez ojca pochodzenia czeczeńskiego ,
uprowadzona i zmuszona do przymusowego małżeństwa. Następnie poddana życiu w niewoli, podejmuje ostateczne
ryzyko, planując swoją ucieczkę do Wielkiej Brytanii. Tutaj znajduje dom, ale także napotyka "wrogie środowisko"
Home Office.

Po koncercie odbędzie się dyskusja.

REWIND
Uniwersytet of Warwick wraz z Ephemeral Ensemble i Belgrad theatre Coventry
Sobota 19 Czerwca
19:30-21:00
Belgrade Theatre Coventry, CV1 1GS
Wstep wolny
Dyskusja po wystepie będzie podpisem
Dostepny dla osób w wieku powyzej 14 roku zycia.
Gleboko pod ziemią...głęboko pod tą ziemią, na której chodzimy, są niesłychane głosy. Czy słyszysz, jak
wznosza się na powierzchnię? Efemeryczny Zespół zaprasza do wszechświata antropologii sądowej. Na
podstawie autetycznych historii o oporze do spektaklu teatru fizycznego, zainspirowany zeznaniami
uchodźców, których życie zostało dotknięte przez dyktaturę w Ameryce Łacińskiej w 1970 roku, przynosimy
Ci REWIND. Po tej 30-minutowej w dużej mierze niewerbalnym przedstawieniu.Po pokazie odbedzie sie
dyskusja. Prezentowany w ramach Festiwalu Resonate Uniwersytetu of Warwick z Belgrade Theater
Coventry.
www.warwick.ac.uk/resonate

Can You Hear Me, Now?
Stand and Be Counted, we współpracy z The Belgrade Theatre Coventry i Coventry Refugee & Migrant Centre na
zlecenie Coventry City of Culture Trust
Niedziela 20 Czerwca
13:00
Swanswell Park CV1 4FF
Wstep wolny
Dostęp do BSL ( Brytyjski jezyk migowy)
Odpowiedni dla wszystkich grup wiekowych
Stand and Be Counted, pierwszy w Wielkiej Brytanii teatr Company of Sanctuary, współpracuje z ludźmi szukającymi
schronienia w mieście, aby stworzyć pilną odpowiedź na to, jak to jest być wyciszony i jak społeczeństwo może i musi
nauczyć się słuchać. To uroczystosc, na dużą skalę, odbedzie sie pod golym niebem,będzie to wciągające i radosne,
dla mieszkańców Coventry. Spodziewaj się muzyki na żywo, tańca, słowa mówionego, lalkarstwa, opowiadania
historii i spektaklu. Wspierane przez Arts Council England and Spirit 2012.
Godziny rozpoczęcia są rozłożone między 13:00-14:00 a dla grup nie więcej niż 20 osób w sumie.

I am Kalam (PG): Wieczór filmu, jedzenia i rozmów
Sahyadri Friendsi Screening Rights
Niedziela 20 Czerwca
18 – 21:30
Cheylesmore Communite Centre CV3 5JX
Wstepwolny
Dostęp pokazany w języku hindi, z angielskimi napisami i q&a z podpisami na żywo
Ten film posiada certyfikat PG, co oznacza, że jest uważany za odpowiedni do ogólnego oglądania, ale niektóre sceny
mogą być nieodpowiednie dla małych dzieci.
Dołącz do nas, aby obejrzeć ten uznany film (Nila Madhab Panda, 2011) i ciesz się pysznym jedzeniem. Ten
podnoszący na duchu film opowiada o młodym chłopcu zainspirowanym życiem prezydenta Indii w tym czasie, aby
pokonać szanse na ubóstwo.
W ramach tego wydarzenia serwowane są pyszne dania wegetariańskie. Ponieważ ta żywność zostaławstępnie
przygotowana, nie możemy pozwolić, aby wlasne jedzenie zostało przywiezione na miejsce tego wydarzenia.

Spotkania twarzą w twarz na żywo poza tygodniem Coventry Welcomes
No Direction Home: Coventry Showcase
We współpracy z Counterpoints Arts, Tom Parry,oraz Stella Graham
Piatek 25, Sobota 26, oraz Niedziela 27 Czerwca
19:00
The Tin, Canal Basin CV1 4LY
Bilety cyfrowe również dostępne
Zapłać ile chcesz £ 0, £ 1, £ 4
Dostęp do BSL (Brytyjski jezyk migowy) i napisy
Osoby poniżej 16 roku życia muszą być pod opieka doroslych.
Organizatorzy: Stella Graham z Coventry: Fatiha El-Ghorri (25 Czerwca), Rosie Jones (26 Czerwca) i Nish Kumar (27
Czerwca).
Od jesieni 2018 roku wielokrotnie nagradzany komik Tom Parry we współpracy z Counterpoints Arts prowadzi
program stand-up No Direction Home – nowy, wyjątkowy kurs dla aspirujących komikow ze środowisk uchodźców i
migrantów. Wraz z Stella Graham i Toma Parry'ego, uznani komicy Kai Samra i Fathia El-Ghorri współpracowali z
kohortą, aby rozwijać swoje procedury w ramach warsztatów i pokazów na żywo odbywa nych w czerwcu 2021 roku.
Na zlecenie Coventry City of Culture Trust, Counterpoints Arts oraz Coventry Refugee and Migrant Centre przy
wsparciu finansowym Spirit of 2012.

Positive Images Festival
Wielokulturowy koncert muzyki i tańca
sobota 31 lipca
19:00
Ukrainian Hall CV1 4HL
Wstep wolny
www.positiveimagesfestival.co.uk

In The CITY (W mieście)
Coventry Refugee & Migrant Centre
Sobota 25 Wrzesnia 12-18
Broadgate i Sheltna squere
Wstep wolny
Po sukcesie Imprezy w Mieście2019, festiwal powraca przemianowany na nowe atrakcje, muzykę i tańce z całego
świata.

This is Africa 2021-2022 (To jest Afryka 2021-2022)
Jesteśmy wojownikami – Afrykańska Noc Kultury
Coventry University Square, Priory Street CV1 5FB
Sobota 25 Czerwca
18:00- 21:00
Program ekscytujących, kreatywnych, inspirujących i pokazowych wydarzeń upamiętniających afrykańską kulturę i
dziedzictwo w całym mieście przez cały rok jako Miasto Kultury. Dołącz do nas na naszą inaugurację, wieczór kultury

afrykańskiej i dziedzictwa w spektakularnych występach, w tym tradycyjnym tańcu, poezji i muzyce.
www.thisisafrica2021.co.uk

Live – digital (Na zywo w sieci) (wszystko ZA DARMO)
Gotowanie z Mona
MiFriendly Cities
13:00-13:45
Poniedzialek 14 Czerwca
Sesja ZOOM – sesja musi byc zareerwowana.
Dostępe z napisami.
Odpowiedni dla wszystkich grup wiekowych
Gotowanie to świetny sposób na poznanie ludzi, połączenie i naukę języka. Dołącz do Mona online, aby zrobić pyszny
dip bakłażan.

Hate crime and contacting the police (Przestępstwa z nienawiści a kontakt z policją)
MiFriendly Cities wraz z LEAP i West Midlands Police
wt 15 czerwca
Sesja ZOOM – musi byc zarezerwowana
10:00- 11:00
Dostępne dla oslub nieslyszacych
Odpowiedni dla wszystkich grup wiekowych
Mamy nadzieję, że nigdy nie trzeba dzwonić na Policję, ale każdy musi wiedzieć, jak i kiedy po nia zadzwonic.Dołącz
do nas online, aby omówić różne sposoby, jak można połączyć się z nimi, kiedy i jaką metodę wybrać.

Spotting the Signs of Youth Exploitation (Dostrzeganie znakow wykorzystywania młodzieży)
West Midlands Policja z pozytywnych wyborów
Środa 16 Czerwca
11.00-12.30
Sesja ZOOM musi byc zarezerwowana.
Dostępne na żywo z napisami.
Odpowiedni dla wszystkich grup wiekowych.
Dołącz do nas online, aby zbadać, w jaki sposób młodzi ludzie mogą być pod wpływem innych, dowiedz sie jak
angazuja się w działalność przestępczą. Na jakie znaki mogą zwracać uwagę rodzice i profesjonaliści, aby zapewnić
bezpieczeństwo młodym ludziom? Jeśli masz obawy, dowiedz sie z kim możesz się skontaktowac i jak uzyskac
pomoc?

Everyone’s Coventry (Każdy jestesmy czescia Coventry)
Universitet of Warwick wraz z Coventry College ESOL
Środa 16 Czerwca
13:00
Sesja drużynowa – musi byc rezerwowana
Dostępne z napisami.
Odpowiedni dla osób w wiekus powyzej 16 roku zycia.
Dołącz do nas online, aby rozpocząć wystawę prezentującą umiejętności i talenty młodych ludzi w wieku 16-19 lat,
którzy szukają schronienia w Coventry. We współpracy z Coventry College, gdzie wielu uczestników uczestniczy w

zajęciach ESOL (English for Speakers of Other Languages), Ci młodzi ludzie stworzyli wiersze, przepisy, opowiadania i
pamiętniki, które odzwierciedlają ich zakres kultur i doświadczenia migracyjne. Dołączy do nas również Umar Teerab,
inspirujący mówca i były student ESOL, który podzieli się swoją historią o poszukiwaniu schronienia w Coventry i
pomaganiu młodym ludziom w całym mieście.
Częśc Resonate Festival,znajdziesz na stronie internetowej, aby zobaczyć galerię online w
www.warwick.ac.uk/resonate

Oddanie flagi na Coventry wita
Festiwal Pozytywnych Obrazów z Chrysalis Craft wraz z Hillz FM
Środa 16 Czerwca
14.30.
Sesja ZOOm – wymaga rezerwacje
Dostępne z napisami, czytelne instrukcje dostępne na życzenie
Odpowiedni dla osób w wieku 18+. Chociaż rowniez zapraszamy dzieci i młodzież wraz z tobą, będzie to jednak
skierowane do dorosłych odbiorcow.
Które słowa są dla ciebie ważne? Jakie pozytywne słowa znasz z języka angielskiego lub innych języków. Dołącz do
nas, aby użyć swoich słów, aby stworzyć swój własny unikalny kawałek flagi. Ukończone prace zostaną następnie
zebrane, połączone ze sobą w celu utworzenia ciągu i wyświetlone w miejscach publicznych. Przed sesją w the
WATCH Centre w Coventry można odebrać szereg pakietów sztuki. Możemy również dostarczyć pisemne instrukcje
(ze zdjęciami) dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć w sesji ZOOM. Aby uzyskać więcej informacji lub zapytania
dotyczące ułatwień dostępu, wyślij wiadomość e-mail na positiveimagesfest@yahoo.com

W WATCH Centre 16 i 17 czerwca odbywają się sesje dla dzieci i młodzieży w wieku 8-18 lat , zobacz sekcję Live – inperson .

Nanjing – Wykonywanie Przebaczenia
Uniwersytet Coventry z Jude Christianem
Sroda 16 Czerwca
19:00
Sesja ZOOM – wymagana rezerwacja
Za darmo
Dostepne napisy,a po programie dyskusja na zywo
Odpowiedni dla osób w wieku powyzej 16 roku zycia
Chodz na LIVE i zobacz pełn opis wydarzen. Start filmu o 19:00 film i Q &A także bedzie wysylene przez ZOOM aby
całe wydarzenie można było doświadczyć na żywo, gdziekolwiek jesteś na kuli ziemskiej

Health Champions in Conversation
(Mistrzowie zdrowia w rozmowie)
Mistrzowie Zdrowia Coventry
Czwartek 17 Czerwca
10:00 – 11:00
Sesja ZOOM musi byc rezerwowane
Dostęp z napisami.
Odpowiedni dla wszystkich grup wiekowych
Dołącz do nas na nieformalnej lekcji rozmowy online, gdzie Coventry Health Champions będzie rozmawiać o zdrowiu
i samopoczuciu.

Poezja zaciemnienia

Festiwal Pozytywnych Obrazów z Theo Ioannou I Emilie Lauren Jones
Czwartek 17 Czerwca
11.00-12.30
Sesja ZOOM musi byc rezerwowana.
Dostępne z zapisami czytelne instrukcje dostępne na życzenie
Nadaje się do wiekus 14+ Chociaż zapraszamy do dzieci i młodzieży z tobą, poziom zainteresowania będzie
skierowany do dorosłych.
Twórcza aktywność idealna dla Ciebie, jeśli jesteś nowy lub niezaznajomiony z poezją i / lub chce poprawić swój język
angielski. Będziesz potrzebował kilku starych stron gazety / czasopism w dowolnym języku, że nie masz nic
przeciwko rysowaniu na, i czarny marker pióro lub farby i biały płyn korekcyjny lub farby. Bezpłatne opakowania
zawierające te materiały będą dostępne do zebrania w The Watch Centre, Hillfields. Gotowe wiersze będą
wyświetlane w Ziferblat w centrum miasta. Aby uzyskać więcej informacji lub zapytania dotyczące ułatwień dostępu,
wyślij wiadomość e-mail positiveimagesfest@yahoo.com

Re/Making Home ( budowanie nowego domu)
Uniwersytet w Warwick
Czwartek 17 Czerwca
17.00
Sesja ZOOM – musi byc rezerwowana.
Dostępe z napisami ,Rowniez w języku arabskim
Odpowiedni dla osób w wieku 14+
Dołącz do nas na imprezie ZOOM, aby rozpocząć zarówno nowy raport o doświadczeniach syryjskich uchodźców
przesiedlających się w West Midlands, jak i internetową wystawę sztuki na temat Domu, która zawiera grafikę
wizualną stworzoną przez ludzi z Coventry i okolic, którzy przeżyli doświadczenia uchodztwa. W wydarzeniu weźmie
udział q&a z zespołem badawczym i gośćmi. Część the Resonate Festival,visit aby zobaczyć galerię online na
www.warwick.ac.uk/resonate

Coventry As Global: ponowne przemyślenie migracji, przynależności.
Uniwersytet w Warwick i Coventry University
Piątek 18 Czerwca
Sesja zoomu – biletowana
13:00
Dostępne z napisami
Odpowiedni dla osób w wieku powyzej 14 lat.
Dołącz do nas na rozmowę między działaczami Coventry, naukowcami i przedstawicielami, którzy spotkają się, aby
zastanowić się nad złożoną historią migracji, zarządzania i azylu w mieście i zbadać je, jakie były konsekwencje dla
wielu społeczności. Potwierdzone przez: Cllr Kindy Sandhu (Earlsdon), Lorraine Mponela (Coventry Asylum & Refugee
Action Group), Reem Doukmak (Coventry Refuge & Migrant Centre). Część Festiwalu Rezonować.
www.warwick.ac.uk/resonate

Home is open ( Muzyka na zywo)
Fundacja Pozytywna Młodzież
Piąatek 18 czerwca
Od 17:00
Serwis Youtube
Dostępne z napissme
Odpowiedni dla wszystkich grup wiekowych

Zapytaliśmy naszych młodych ludzi, pracowników i szerszą społeczność "Co jest dla Ciebie domem?". Korzystając z
odpowiedzi, stworzyliśmy film do udostępnienia, a nasi młodzi ludzie będą wykonywać elementy tego, które
będą transmitowane na żywo dla publiczności. Spodziewaj się muzyki, tańca, słowa mówionego i nie tylko...

Ona nie może chodzić sam- transmisja na żywo
Laura Nyahuye & Maokwo
Niedziela 20 Czerwca
18:30-20:30
Serwis Youtube
Dostęp z napisami
Nadaje się dla wszystkich grup wiekowych, ale należy pamiętać, dla niektorych widzow konwersacje moga byc
obrazliwe.
Coventry odzyskuje swoje ulice. To wydarzenie zwraca uwagę na ulicach Coventry, aby zbadać, jak wyglądają przez
soczewki kobiety szukającej schronienia / uchodźcy / osoby ubiegającej się o azyl. Jak z nią chodzimy? #lAmHer
#SheCannotWalkAlone

Wydarzenia online na żywo poza tygodniem Coventry Welcomes
Szukamy życia
Uniwersytet w Warwick
Poniedzialek 21 Czerwca
14:00
Sesja ZOOM – musi byc rezerwowana
Dostęp z napisami
Odpowiedni dla osób w wieku 14+
Dołącz do nas na pokaz online krótkiego filmu z wiersza stworzonego przez artystę Salma Zulfiqar pracy z
uchodźcami i inspirowane przez Przejście przez Morze Śródziemne przez boat projektu badawczego
przeprowadzonego przez University of Warwick. Będziemy również badać historie osób, które przeprowadziły się ze
swoich krajów w poszukiwaniu bezpieczeństwa w Europie,będzie okazja do omówienia kwestii poruszonych w
szerszym kontekście azylu i migracji. www.warwick.ac.uk/resonate

Budowanie odporności w społeczności w czasie pandemii: odpowiedź na badania naukowe
Uniwersytet of Warwick
Wtorek 22 Czerwca
18:00- 20:00
Sesja ZOOM – musi byc rezerwowana
Dostępne z napisami
Odpowiedni dla osób w wieku 14+
2020's Re-integrate projektu Przez University of Warwick i Coventry University używane dramat do zbadania
doświadczeń integracyjnych nowo przybyłych i społeczności przyjmujących w ramach Covid19. To jest wydarzenie
online zaprezentuje wyniki z kolejnych warsztatów artystycznych i zbadać integracji i odporności doświadczeń
uchodźców i społeczności przyjmującej, jak wyjdziemy z lockdown’u wiecej informacji www.warwick.ac.uk/resonate

Odkrywanie krajobrazu językowego Coventry
Uniwersytet w Warwick
Piątek 25 Czerwca

14.30.
Sesja ZOOM musi byc rezerwowana
Dostęp z napisami
Odpowiedni dla osób w wieku 14+
Dołącz do nas online, aby poznać różnorodność językową Coventry. Migration, Identity, and Translation Network
(MITN) łączy się z Rosalind Harvey, tłumacz i City of Culture International Changemaker, aby zaprezentować swoje
prace dotyczące migracji, języków i tłumaczenia w życiu kulturalnym Coventry. Wywiad z Rosalind omawiając jej
krótki film badający różnorodność językową w Coventry Market i życiu publicznym Q & A. Część the Resonate
Festival,odwiedz nas na stronie internetowej, aby zobaczyć galerię online. www.warwick.ac.uk/resonate

Kawiarnia konwersacji
Biblioteka w Coventry
Piątek 25 Czerwca
10:30-11:30
Sesja ZOOM – musi byc rezerwowana.
Odpowiedni dla osób w wieku 16+
Dołącz do nas online, aby ćwiczyć swój mówiony angielski z przyjaznym personelem biblioteki, która jest idealna dla
osób biorących formalne zajęcia ESOL, aby uzyskać dodatkową nieformalną praktykę.

Filmy i audio
Sanktuarium Naszego Miasta
Film z zespołu uchodźców i kobiet ubiegających się o azyl mieszkających w Coventry, eksplorujących ich emocje i
wspomnienia poprzez twórcze pościgi. Wspierane przez Theo Ioannou, Victoria Sesi i Amal Parr z Foleshill Women's
Training; nakręcony przez Sherrie Edgar. Finansowane przez Coventry City of Culture Trust i National Lottery
Community Fund i wspierane przez 64 milionów artystów. Film jest projektem Theo jako łącznika społeczności w
programie złączy wspólnotowych.
Dostępne od 14 Czerwca.

Nie możemy chodzić samotnie
Franciszek Zatrudnienie
Film ze strony wolontariuszy i klientów jest to refleksja na temat rzeczy, które uważają za trudne, chcą być lepsze i
chcą się zmienić - jak również uznając tych ludzi, którzy pomogli aby ta zmiania miala miejsce.
Dostępne od 14 Czerwca

Zmień słowo: Wiersze miasta
Teatr Dobrej Szansy Zmień kolektyw Słowa
Filmy z dwóch poetów Coventry, Landry Affton i Tanisha Chopra, prezentując wiersze napisane w odpowiedzi na
tegoroczny temat Narodowego Tygodnia Uchodźców, Nie możemy chodzić sami. Opierając się na swoich
dziedzictwach, odpowiednio z Wybrzeża Kości Słoniowej i Afganistanu. Co to znaczy być częścią społeczności i co to
znaczy znaleźć nową społeczność - lub kształtować własną - w tych zmienionych czasach. Na zlecenie Coventry City of
Culture Trust.
Dostępne od 14 czerwca www.goodchance.org.uk/changetheword

Wyślij mnie do Coventry
Główny inspektor Khizra Dhindsa (nee Bano) z West Midlands Police uciekł zaaranżowane małżeństwo w Pakistanie
w wieku 18 lat i tylko £ 40 w kieszeni. Oglądaj jej film i ysluchaj jej refleksje, w poezji, na temat życia w Coventry.
Dostępne od 14 Czerwca

Idziemy razem
Belgrad Theatre Coventry i Coventry Refugee & Migrant Centre's Sharing Cultures
Film refleksji na temat grupy Regulars "spacer" razem, gdy zbierają się wspólnie, aby podzielić się swoimi
przemyśleniami, ich kreatywność, ich kultura i spacery z innymi, jak odkrywają swoje miasto. Obejrzyj ich
film. finansowane z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (AMIF).
Dostępne od 15 czerwca1:00
www.belgrade.co.uk/projects/theatre-of-sanctuary

Kochaj bliźniego twego (Nie możemy chodzić samotnie)
Produkcja i gościnnie członkowie Coventry Asylum & Refugee Action Group
Dostępne od 16 Czerwca

Kołysanki z Coventry do Bejrutu
Chrysalis Craft i Health Champions in Conversation
Dzwiekowe nagranie w Coventry i Bejrucie, kołysanki razem, aby pokazać związek mamy z naszymi dziećmi i prawo
do cenionych dzieciństwa.
Dostępne od 14 Czerwca

W rozmowie z Sarą Shammą
Teraz zebrane na całym świecie, malarz Sara Shamma pierwsza wystawa w Wielkiej Brytanii odbyła się w Coventry w
Hebert Art Gallery & Museum w 2001 - 20 lat temu do roku. Urodziła się w Damaszku jako córka syryjskiego ojca i
libańskiej matki i ukończyła Wydział Sztuk Pięknych uniwersytetu w Damaszku. W 2016 roku przeniosła się do
Londynu pod auspicjami Wizy Wyjątkowych Talentów. Obejrzyj film z nią omawiając jej pracę i jej związek z i związek
z jedynym miastem pokoju i pojednania w Wielkiej Brytanii.
Dostępne od 14 Czerwca
W solidarności - Koc migracyjny
ARTconnects i Salma Zulfiqar
Dziesięćio minutowy film skladajacy sie z dzieła z uchodźców i imigrantów dziewcząt i kobiet z ponad 25
narodów, a międzynarodowo nagradzany artysta i działacz na rzecz praw człowieka Salma Zulfiqar.
Opierając się na oryginalnej grafice Migration Blanket, stworzonej z kobietami w Birmingham i uznającej
West Midlands za serce sctuary w Wielkiej Brytanii dla kobiet i dziewcząt uciekających przed przemocą w
poszukiwaniu bezpieczeństwa,film jest wezwaniem do solidarności, współczucia, tolerancji, pokoju i
ochrony kobiet i dziewcząt w ruchu - szczególnie tych, które wyruszają w niebezpieczne podróże do
Europy.
Supported przez Arts Council UK, Organizacji Narodów Zjednoczonych i Midlands Arts Centre.
Dostępne od 14 czerwca

Positive Images (Festiwal Poezji Warsztaty
Tak jak ludzie podróżują, historie też podróżują... Ten poradnik YouTube z Emilie Lauren Jones przedstawi Ci poetów i
wierszy z całego świata, zachęcając do odkrywania nowych głosów i historii, i daje możliwość, aby przejść na kilka
zabawnych wyzwań Aby uzyskać więcej informacji, wyślij wiadomość e-mail positiveimagesfest@yahoo.com
Dostępna od 20 czerwca 2021 r., wydana 13:00

Lokalizacje wyświetlania wizualnego
Szkoła podstawowa w Longford Park CV6 7AT

Wkapeluszu to znaczy być uchodźcą?
Od 14 czerwca
Coventry Refugee & Migrant Centre współpracuje ze Szkołą Podstawową Longford Park w celu zbadania tej
prowokacji. Odpowiedzi uczniów będą wyświetlane w galerii na żywo na szkolnym boisku oraz w mediach
społecznościowych.

West Midlands Police Pop-Up muzeum, 26 Hertford Street
Dwa wiersze z Good Chance Change the Word zbiorowego(see sekcji Film) )

Nosiciele Nadziei, Miejskie Arkady
Oddanie flagi na Coventry wita
Wystawa flag wykonanych przez uchodźców i migrujących kobiet w Coventry pracy z Positive Images Festival,
Chrysalis Craft CIC, Hillz FM i Foleshill Women's Training, obok utworu artysty Laura Nyhuye.
Od 14 czerwca

45/46 Ulica Hertford
Wyświetlacz z Out w Wielkiej Brytanii
Wystawa z Grain Photography z młodymi ludźmi z Coventry Refugee & Migrant Centre i Grapevine

Ziferblat CV1 3BB
Różne utwory z Positive Images Festival
Od 24 czerwca
Pokaz prac stworzonych poprzez działania w ramach Coventry Welcomes.

Galerie online
University of Warwick będzie gospodarzem trzech galerii online jako part Rezonować Festival, visit je online w
warwick.ac.uk/resonate
•
•
•

Re/Making Home (patrz sekcja Live – digital)
Każdy Coventry (patrz live - sekcja cyfrowa)
Odkrywanie krajobrazu językowego Coventry (patrz sekcja Na żywo – cyfrowa)

Kampania w mediachspołecznościowych
Dołącz do #CoventryWelcomes2021 #RefugeeWeek2021 #WeCannotWalkAlone #CoventryMoves #HereForCulture
rozmów
•

•

•

15 czerwca #WeCannotWalkAlone
Śledź członków zespołu Migracji Rady Miasta Coventry na refleksyjny spacer i dołącz, publikując zdjęcia
swojego spaceru i refleksje na temat tego, co to znaczy pomóc komuś w ich podróży życia. Facebook &
Twitter
18 czerwca #SportUnited
Sport może łączyć społeczności. Dołącz do zespołu migracyjnego Rady Miasta Coventry, którzy bada
sprawdzac, jak to się dzieje, słysząc historie uchodźców, migrantów i osób ubiegających się o azyl. Facebook
& Twitter
#ResonateFestival
12-miesięczny program inspirujących i interaktywnych wydarzeń z University of Warwick, aby wzbudzić
pomysły, ciekawość i kreatywność w każdym wieku. Wydarzenia w czerwcu są specjalnie dla Coventry
Welcomes. www.warwick.ac.uk/resonate

