Festivalul Coventry Welcomes
INTRODUCERE
Coventry Welcomes este un festival fabulos care celebrează aportul strălucit pe care refugiații și imigranții îl aduc
orașului nostru. Deși pandemia ne-a învățat pe toți să facem lucrurile diferit, suntem încântați că atât de mulți
parteneri au reușit să organizeze o asemenea de varietate de evenimente, atât față în față, cât și online, și în mare
parte GRATUITE!
De la comedie la podcast-uri, de la ateliere creative la dezbateri pline de viață, de la teatru live la poezie pe Zoom,
anul acesta suntem mândri că acoperim o gamă atât de largă de subiecte care explorează identitatea, locul, refugiul,
limba și adăpostul.
Vă rugăm să vă alăturați nouă pentru oricare dintre acestea, ne-ar plăcea să vă vedem în persoană sau online.
Megan Evans
Producător asociat (Orașe cărora le pasă) Comunități noi și incluziune socială (Associate Producer (Caring Cities) New
Communities and Social Inclusion)
Trustul Coventry Oraș Cultural (Coventry City of Culture Trust)
Twitter @CovWelcomes
Instagram @CoventryWelcomes2021
Facebook/CoventryWelcomes2021
Alăturați-vă conversațiilor #CoventryWelcomes2021 #RefugeeWeek2021 #WeCannotWalkAlone #CoventryMoves
#HereForCulture

Bilete și accesibilitate
Rezervările vor fi disponibile online începând cu 01 iunie pe site-ul web Coventry 2021 și la magazinul Coventry 2021
de pe strada Hertford din Coventry City Centre.
Ne dorim ca toate evenimentele noastre să fie cât mai accesibile; vă rugăm să ne întrebați dacă nu găsiți informațiile
de care aveți nevoie access@coventry2021.co.uk
coventry2021.co.uk/CoventryWelcomes

În direct – față în față
Casă fără nicio direcție (No Direction Home)
În asociere cu Counterpoints Arts.
Luni, 14 iunie
7-9pm
The Box, Fargo CV1 5ED
Plătiți cât considerați de cuviință între 0-4 lire sterline
Accesibilitate: subtitrat în direct
Minorii sub 16 ani trebuie să fie însoțiți de un adult
Veniți să fiți încântat de o serie de voci noi. Evenimentul din această seară va fi găzduit de comicul născut în
Coventry, Stella Graham, susținut de Yuriko Kontani, Edin Suljic, Yasmin Moradi și regizat de Shappi Korsandi - unul
dintre cei mai buni comici ai țării.
No Direction Home este un proiect de comedie creat de Camden People’s Theatre, Counterpoints Arts și comicul
premiat Tom Parry, care oferă sprijin comicilor aspiranți proveniți din mediul refugiaților și imigranților

Poscast-ul Încă ne ridicăm (Still We Rise Podcast), Episoadele 11 și 12 în direct
Grupul de acțiune pentru azil și refugiați din Coventry (Coventry Asylum & Refugee Action Group - CARAG)
Episodul 11
Marți, 15 iunie
6-8pm
Episodul 12
Joi, 17 iunie
7-9pm
The Herbert Art Gallery & Museum CV1 5QP
Plătiți cât considerați de cuviință între 0-4 lire sterline
Accesibilitate: subtitrat în direct
Adecvat pentru persoanele cu vârsta peste 18 ani
CARAG este o organizație comunitară, administrată de imigranți, care lucrează pentru a demonta infrastructura de
imigrare „ostilă” din Marea Britanie, ajutând comunitățile noastre să se stabilească în Marea Britanie și sărbătorind
succesele lor. Alăturați-vă nouă pentru că podcast-ul nostru, Still We Rise, este realizat prin înregistrarea dialogului
cu invitați speciali în direct în fața unui mic auditoriu, întrucât timp de două seri vom organiza o discuție cu oamenii
din prima linie a politicii de imigrare din Marea Britanie.
Veniți alături de noi marți pentru a asculta discuția cu Gulwali Passarlay, autorul Cerul lipsit de lumină: călătoria mea
de copil refugiat spre siguranță (The Lightless Sky: My Journey to Safety as a Child Refugee). În vârstă de 12 ani,
Gulwali a supraviețuit unei călătorii de douăsprezece luni din Afganistan - traversând continentele, suportând
regimul de închisoare și suferind de foamete, navigând până dincolo de mare într-o barcă minusculă și îndurând o
lună nefericită în jungla de la Calais, înainte de a ajunge în Marea Britanie. Aici a fost plasat în asistență maternală,
unde a înregistrat rezultate foarte bune la școală și a obținut un loc de studiu la o universitate de top.
Veniți joi alături de noi pentru a ne asculta în dialogul cu deputatul Zarah Sultana (Coventry South).
Abonați-vă pe Apple Podcasts și Spotify. Urmăriți-ne pe Twitter @StillWeRiseP și @caragcoventry

Nanjing - Practicând iertarea (Nanjing – Performing Forgiveness)
Universitatea din Coventry (Coventry University) cu Jude Christian
Miercuri, 16 iunie
12pm; 3pm; 7pm
Catedrala din Coventry (Coventry Cathedral)
Gratuit
Accesibilitate: filmul este subtitrat, iar discuția post-spectacol de la ora 7pm va fi subtitrată în direct
Adecvat pentru persoanele cu vârsta peste 16 ani
A fi străin de orice fel în orice țară este un lucru complicat, chiar dacă ești doar pe jumătate străin.
Aclamata piesă Nanjing a scriitoarei și regizoarei Jude Christian, născută în Coventry, explorează teme precum
identitatea, strămutarea și conflictul într-un răspuns personal la masacrul din Nanjing din 1937. A fost reproiectat
pentru 2021 ca o piesă de teatru online cu discuții integrale. Spectacolul împletește întrebări precum “Ce înseamnă
să fii de rasă mixtă?” și „Cum putem trăi împreună pașnic?”, încurajând publicul să se implice în aceste discuții.
Filmul și sesiunea de întrebări și răspunsuri de la prânz și de la 3pm sunt în întregime față în față. Filmul de la ora
7pm și sesiunea de întrebări și răspunsuri vor fi față în față ȘI, de asemenea, transmise prin Zoom. Publicul prezent
fizic la eveniment și audiența online vor fi conectate, astfel încât întregul eveniment să poată fi trăit în direct oriunde
v-ați afla.

Prezentat de Centrul pentru încredere, pace și relații sociale (Centre for Trust, Peace and Social Relations) și Tamara
Moore. Dezvoltat cu sprijinul Ovalhouse și creat pentru NOW Festival de către The Yard Theatre. Susținut cu ajutorul
finanțării publice de către Arts Council England.

Arborarea drapelelor pentru Coventry Welcomes (Putting the Flags Out for Coventry Welcomes)
Festival de imagini pozitive (Positive Images Festival) cu Chrysalis Craft & Hillz FM
Miercuri, 16 iunie, și joi, 17 iunie
3.30-5pm
WATCH Centre CV1 5LZ
Gratuit
Adecvat pentru persoanele cu vârsta de 8-18 ani; copiii trebuie să fie însoțiți
Veniți la Hillz FM și alăturați-vă sesiunii noastre distractive pentru copii și tineri care realizează stegulețe decorative
pentru ghirlande și explorează diferite culturi. Nu este necesară rezervarea, trebuie doar să intrați. O sesiune
destinată adulților este disponibilă de Zoom, miercuri, 16 iunie, consultați secțiunea În direct - online pentru detalii
suplimentare.

Lansarea Zine de către Inini și CARAG
Inini și Grupul de acțiune pentru azil și refugiați din Coventry (Coventry Asylum & Refugee Action Group)
Vineri, 18 iunie
7-10pm
The Herbert Art Gallery & Museum CV1 5QP
Gratuit
Accesibilitate: subtitrat în direct
Adecvat pentru persoanele cu vârsta peste 16 ani
Inini sprijină oamenii care caută refugiu în Coventry să abordeze provocările cu care se confruntă în timp ce încearcă
să se integreze în comunitățile lor. La acest eveniment vom lansa cu mândrie noua noastră Zine, alcătuită din articole
produse în întregime de artiști care caută sau care au căutat refugiu în Coventry, prezentându-și darurile și talentele.
De asemenea, suntem încântați să lucrăm cu super-talentatul ilustrator Majid Adin (Rocket Man, Hamid și
Shakespeare).
O cină ușoară gratuită va fi inclusă în acest eveniment. Veniți și bucurați-vă de opțiunile gustoase din carne și
vegetariene în timp ce lansăm Zine. Întrucât aceste mese sunt pregătite în prealabil, din nefericire nu vom putea
satisface alte cerințe dietetice, motiv pentru care vă rugăm să luați în considerare consumul de alimente în avans
dacă nu puteți consuma mâncarea oferită cu această ocazie, deoarece nu putem permite accesul cu alimente în
locația acestui eveniment.

Pachetul (The Bundle)
Journeymen Theatre împreună cu Centrul pentru Refugiați și Imigranți din Coventry (Coventry Refugee & Migrant
Centre)
Sâmbătă, 19 iunie
2pm
St Peter’s Centre CV1 5NP
Gratuit
Accesibilitate: limbajul semnelor
Copiii cu vârsta sub 16 ani trebuie să fie însoțiți
Bazat îndeaproape pe povestea unei femei și a celor trei copii ai săi, The Bundle urmărește persecuția casnică a lui
Adilah și negarea drepturilor omului în Cecenia. Strămutată din țara natală, Rusia, de tatăl ei cecen, răpită într-o
căsătorie încheiată cu forța și apoi supusă unei vieți de servitute, ea își asumă un risc major planificându-și evadarea

în Marea Britanie. Aici găsește un cămin, dar face de asemenea cunoștință cu „mediul ostil” al Ministerului de
Interne (Home Office).
O discuție post-spectacol va avea loc după reprezentație.

DERULÂND ÎNAPOI (REWIND)
Universitatea din Warwick (University of Warwick) împreună cu Ephemeral Ensemble și Belgrade Theatre Coventry
Sâmbătă, 19 iunie
7.30-9pm
Belgrade Theatre Coventry, CV1 1GS
Gratuit
Accesibilitate: discuția post-spectacol va fi subtitrată
Adecvat pentru persoanele cu vârsta peste 14 ani
Adânc sub suprafața pământului, mult în măruntaiele pământului pe care mergem, se găsesc voci nemaiauzite. Le
auzi ridicându-se spre suprafață? Ephemeral Ensemble vă invită în universul antropologiei criminalistice (Forensic
Anthropology). Adaptat într-un spectacol de teatru fizic privind rezistența pornind de la povești bazate pe fapte
reale, inspirat din mărturiile refugiaților ale căror vieți au fost afectate de dictatură în America Latină în anii 1970,
aducem în fața dumneavoastră REWIND. Această operă în curs, în mare parte non-verbală, cu o durată de 30 de
minute, va fi urmată de o discuție post-spectacol. Prezentată ca parte a Resonate Festival al Universității din
Warwick (University of Warwick) împreună cu Belgrade Theatre Coventry, mândru a fi un Teatru al Refugiului
(Theatre of Sanctuary).
www.warwick.ac.uk/resonate

Mă poți auzi, acum? (Can You Hear Me, Now?)
Stand and Be Counted, în parteneriat cu Teatrul Belgrade din Coventry (Belgrade Theatre Coventry) și Centrul pentru
Refugiați și Imigranți din Coventry (Coventry Refugee & Migrant Center), comandat de Trustul Coventry Oraș Cultural
(Coventry City of Culture Trust)
Duminică, 20 iunie
1-2pm
Swanswell Park CV1 4FF
Gratuit
Accesibilitate: limbajul semnelor
Adecvat pentru toate vârstele
Stand and Be Counted, prima Companie de Teatru al Refugiului (Theatre Company of Sanctuary) din Marea Britanie,
a lucrat cu oameni care caută refugiu în oraș pentru a oferi un răspuns urgent la cum se simte să fii redus la tăcere și
la modul în care societatea poate și trebuie să învețe să asculte. Acest spectacol festiv, la scară largă, în aer liber, va fi
captivant și vesel, realizat cu și pentru locuitorii din Coventry. Așteptați-vă la muzică live, dans, recitări, marionete,
povestiri și spectacole. Susținut de Consiliul Englez al Artelor (Arts Council England) și Spirit 2012.
Orele de început sunt eșalonate în intervalul 1-2pm și pentru grupuri de cel mult 20 de persoane în total.

Eu sunt Kalam (I am Kalam) (Audiență cu acordul părinților): O seară de film, mâncare și discuții
Sahyadri Friends și Screening Rights
Duminică, 20 iunie
6-9.30pm
Cheylesmore Community Centre CV3 5JX
Gratuit
Accesibilitate: difuzat în hindi, cu subtitrare în limba engleză și o sesiune de întrebări și răspunsuri subtitrată în direct
Acest film poartă un certificat Acordul părinților, ceea ce înseamnă că este considerat potrivit pentru vizionare
generală, dar unele scene pot fi inadecvate pentru copiii de vârstă mică.

Veniți alături de noi pentru a viziona acest film aclamat (Nila Madhab Panda, 2011) și pentru a savura mâncăruri
delicioase autentice. Acest film vibrant prezintă povestea unui tânăr băiat, inspirată din viața președintelui Indiei de
pe vremea în care acesta se lupta cu sărăcia.
Bucurați-vă de mâncare vegetariană delicioasă oferită ca parte a acestui eveniment. Întrucât aceste feluri de
mâncare sunt pregătite în prealabil, din nefericire nu vom putea satisface alte cerințe dietetice, motiv pentru care vă
rugăm să luați în considerare consumul de alimente în avans dacă nu puteți consuma mâncarea oferită cu această
ocazie, deoarece nu putem permite accesul cu alimente în locația acestui eveniment.

Evenimente în direct față în față în afara săptămânii Coventry Welcomes
Casă fără nicio direcție: Modelul Coventry (No Direction Home: Coventry Showcase)
În asociere cu Counterpoints Arts, Tom Parry și Stella Graham
Vineri, 25 iunie, sâmbătă, 26 iunie, și duminică, 27 iunie
7pm
The Tin, Canal Basin CV1 4LY
Sunt disponibile de asemenea bilete pentru audiență online
Plătiți cât considerați de cuviință, 0, 1 sau 4 lire sterline
Accesibilitate: toate spectacolele în limbajul semnelor și subtitrate
Minorii sub 16 ani trebuie să fie însoțiți de un adult
Prezentat de Stella Graham, originară din Coventry, printre capetele de afiș se numără Fatiha El-Ghorri (25 iunie),
Rosie Jones (26 iunie) și Nish Kumar (27 iunie).
Din toamna anului 2018, comicul premiat Tom Parry, în asociere cu Counterpoints Arts, susține programul de standup No Direction Home - un nou curs unic pentru comici aspiranți proveniți din mediul refugiaților și imigranților.
Alături de Stella Graham și Tom Parry, reputații comici Kai Samra și Fathia El-Ghorri au lucrat cu grupul pentru a-și
dezvolta programul ca parte a atelierelor și a spectacolelor în direct care au loc în iunie 2021.
Comandat în asociere de Trustul Coventry Oraș Cultural (Coventry City of Culture Trust), Counterpoints Arts și
Centrul pentru Refugiați și Imigranți din Coventry (Coventry Refugee and Migrant Center), cu finanțare din partea
Spirit of 2012.

Festivalul de imagini pozitive (Positive Images Festival)
Concert multicultural de muzică și dans
Sâmbătă, 31 iulie
7-10pm
Ukrainian Hall CV1 4HL
Gratuit
www.positiveimagesfestival.co.uk

În oraș (In the City)
Centrul pentru Refugiați și Imigranți din Coventry (Coventry Refugee & Migrant Centre)
Sâmbătă, 25 septembrie, 12:00-6:00pm
Broadgate and Shelton Square
Gratuit
După succesul din 2019 al Petrecere în oraș (Party in the City) , festivalul revine regândit cu noi atracții, muzică și
dansuri din întreaga lume.

Lansarea Aceasta este Africa 2021-2022
Noi suntem războinici - Noapte culturală africană (We Are Warriors - African Cultural Night)
Coventry University Square, Priory Street CV1 5FB
Sâmbătă, 25 iunie
6-9pm
Un program de evenimente incitante, creative, inspiraționale și spectaculoase, care sărbătoresc cultura și
patrimoniul african din oraș pe tot parcursul anului, ca Oraș Cultural (City of Culture). Veniți alături de noi pentru
această lansare, o seară de cultură și patrimoniu african în reprezentații spectaculoase, inclusiv dans tradițional,
poezie și muzică. www.thisisafrica2021.co.uk

În direct - online (totul GRATUIT)
Gătind cu Mona (Cooking with Mona)
MiFriendly Cities
1-1.45pm
Luni, 14 iunie
Sesiune Zoom – pe bază de bilet
Accesibilitate: subtitrat
Adecvat pentru toate vârstele
Gătitul este un mod minunat de a cunoaște oameni, de a vă conecta și de a învăța o limbă. Alăturați-vă Monei online
pentru a face un sos de vinete delicios.

Infracțiuni penale motivate de ură (rasială, etnică, religioasă etc.) și contactarea poliției
MiFriendly Cities împreună cu LEAP și West Midlands Police
Marți, 15 iunie
Sesiune Zoom – pe bază de bilet
10-11am
Accesibilitate: subtitrat
Adecvat pentru toate vârstele
Sperăm că nu va fi niciodată nevoie să contactați poliția, dar toată lumea trebuie să știe cum și când să îi contacteze.
Veniți alături de noi online pentru a discuta diferitele moduri în care puteți contacta poliția și ce metodă alegeți în
funcție de situație.

Identificarea semnelor de exploatare a tinerilor (Spotting the Signs of Youth Exploitation)
West Midlands Police împreună cu Positive Choices
Miercuri, 16 iunie
11am-12:30pm
Sesiune Zoom – pe bază de bilet
Accesibilitate: subtitrat în direct
Adecvat pentru toate vârstele
Veniți alături de noi online pentru a explora modul în care tinerii pot fi influențați de alții pentru a se implica în
activități infracționale. Care sunt semnele pe care părinții și profesioniștii le pot urmări pentru a-i ajuta pe tineri să
rămână în siguranță? Dacă sunteți îngrijorat în legătură cu minor, la ce agenții puteți apela pentru sprijin?

Coventry-ul tuturor (Everyone’s Coventry)
Universitatea din Warwick (University of Warwick) împreună cu Coventry College ESOL
Miercuri, 16 iunie

1pm
Sesiune Teams - pe bază de bilet
Accesibilitate: subtitrat
Adecvat pentru persoanele cu vârsta peste 16 ani
Veniți alături de noi online pentru lansarea unei expoziții care prezintă abilitățile și talentele tinerilor cu vârsta
cuprinsă între 16 și 19 ani care caută refugiu în Coventry. Împreună cu Coventry College, unde mulți dintre
participanți urmează cursurile ESOL (Limba engleză pentru vorbitori de alte limbi), acești tineri au creat poezii,
rețete, povestiri scurte și jurnale care reflectă gama lor de culturi și experiența migrației. Ni se va alătura, de
asemenea, Umar Teerab, vorbitor motivațional și fost student ESOL, care ne va împărtăși povestea sa despre
căutarea unui refugiu în Coventry și ajutarea tinerilor din oraș.
Ca parte a Resonate Festival, vizitați site-ul web pentru a vedea o galerie online la www.warwick.ac.uk/resonate

Arborarea drapelelor pentru Coventry Welcomes (Putting the Flags Out for Coventry Welcomes)
Festival de imagini pozitive (Positive Images Festival) cu Chrysalis Craft & Hillz FM
Miercuri, 16 iunie
2-3.30pm
Sesiune Zoom – pe bază de bilet
Accesibilitate: subtitrat, instrucțiuni ușor de citit disponibile la cerere
Adecvat pentru persoanele cu vârsta peste 18 ani. Deși sunteți binevenit să veniți însoțit de copii și tineri, programul
va fi destinat adulților.
Ce cuvinte sunt importante pentru dumneavoastră? Ce cuvinte pozitive cunoașteți, în engleză sau în alte limbi.
Alăturați-vă nouă pentru a vă folosi cuvintele cu scopul de a crea propriul steguleț unic pentru ghirlandă de
petrecere. Lucrările finalizate vor fi apoi colectate, conectate pentru a crea o ghirlandă și expuse în public. Un anumit
număr de pachete de artă poate fi ridicat înainte de sesiune de la The WATCH Center, Coventry. De asemenea,
putem furniza instrucțiuni scrise (cu imagini) pentru cei care nu pot participa la sesiunea Zoom. Pentru mai multe
informații sau întrebări privind accesibilitatea, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la positiveimagesfest@yahoo.com

Sesiunile față în față pentru copii și tineri cu vârsta cuprinsă între 8 și 18 ani se desfășoară la WATCH Centre în zilele
de miercuri, 16 iunie, și joi, 17 iunie, consultați secțiunea În direct – față în față.

Nanjing - Practicând iertarea (Nanjing – Performing Forgiveness)
Universitatea din Coventry (Coventry University) cu Jude Christian
Miercuri, 16 iunie
7pm
Sesiune Zoom - pe bază de bilet
Gratuit
Accesibilitate: filmul este subtitrat, iar discuția post-spectacol va fi subtitrată în direct
Adecvat pentru persoanele cu vârsta peste 16 ani
Consultați secțiunea În direct – față în față pentru descrierea completă a evenimentului. Filmul de la ora 7pm și
sesiunea de întrebări și răspunsuri vor fi față în față ȘI, de asemenea, transmise prin Zoom. Publicul prezent fizic la
eveniment și audiența online vor fi conectate, astfel încât întregul eveniment să poată fi trăit în direct oriunde v-ați
afla.

Campioni ai sănătății în dialog (Health Champions in Conversation)
Campioni ai sănătății din Coventry (Coventry Health Champions)
Joi, 17 iunie
10-11am
Sesiune Zoom – pe bază de bilet
Accesibilitate: subtitrat

Adecvat pentru toate vârstele
Veniți alături de noi pentru o sesiune de discuții informale online, în care Coventry Health Champions vor discuta
despre sănătate și bunăstare.

Poezie găsită (Blackout Poetry)
Festival de imagini pozitive (Positive Images Festival) cu Theo Ioannou și Emilie Lauren Jones
Joi, 17 iunie
11am-12.30pm
Sesiune Zoom – pe bază de bilet
Accesibilitate: subtitrat, instrucțiuni ușor de citit disponibile la cerere
Adecvat pentru persoanele cu vârsta peste 14 ani. Deși sunteți binevenit să veniți însoțit de copii și tineri, programul
va fi destinat adulților.
O activitate creativă perfectă pentru dvs. dacă sunteți începător sau nu sunteți familiarizat cu poezia și/sau doriți să
vă îmbunătățiți limba engleză. Veți avea nevoie de câteva pagini din ziare/reviste vechi în orice limbă, pe care nu vă
deranjează să desenați, și un instrument de scris sau vopsea neagră și pastă corectoare sau vopsea albă. Pachetele
gratuite care conțin aceste materiale vor fi disponibile pentru a fi ridicate de la The Watch Center, Hillfields. Poeziile
concepute vor fi afișate la Ziferblat, în centrul orașului. Pentru mai multe informații sau întrebări privind
accesibilitatea, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la positiveimagesfest@yahoo.com

Re/creând acasă (Re/Making Home)
Universitatea din Warwick (The University of Warwick)
Joi, 17 iunie
5pm
Sesiune Zoom – pe bază de bilet
Accesibilitate: discuție subtitrată și traducere în arabă
Adecvat pentru persoanele cu vârsta peste 14 ani
Veniți alături de noi pentru un eveniment prin intermediul Zoom destinat atât lansării unui nou raport despre
experiențele refugiaților sirieni care au fost relocați în West Midlands, cât și unei expoziții online de artă pe tema
Acasă (Home), care include lucrări de artă vizuală create de oameni din Coventry și din zona înconjurătoare care au
trăit experiența de a fi refugiat. Evenimentul va include o sesiune de întrebări și răspunsuri cu echipa de cercetare și
invitați. În cadrul Resonate Festival, vizitați site-ul web pentru a vedea o galerie online la
www.warwick.ac.uk/resonate

Coventry ca spațiu global: regândirea migrației, apartenenței și refugiului
Universitatea din Warwick (The University of Warwick) și Colegiul ESOL din Coventry (Coventry College ESOL)
Vineri, 18 iunie
Sesiune Zoom – pe bază de bilet
1-3pm
Accesibilitate: subtitrat
Adecvat pentru persoanele cu vârsta peste 14 ani
Veniți alături de noi pentru o discuție între activiști, academicieni și persoane reprezentantive din Coventry, care se
vor întâlni pentru a reflecta asupra istoriei complexe a migrației, guvernării și azilului în oraș și pentru a explora care
au fost consecințele pentru numeroasele sale comunități. Participanții confirmați includ: Cllr Kindy Sandhu
(Earlsdon), Lorraine Mponela (Grupul de acțiune pentru azil și refugiați din Coventry (Coventry Asylum & Refugee
Action Group)), Reem Doukmak (Centrul pentru Refugiați și Imigranți din Coventry (Coventry Refuge & Migrant
Center)). Parte a Resonate Festival. www.warwick.ac.uk/resonate

Transmisie în direct cu microfonul deschis Acasă este (Home is Open Mic Live Stream)
Fundația Tineretului Pozitiv (Positive Youth Foundation)
Vineri, 18 iunie
De la 5pm
Youtube
Accesibilitate: subtitrat
Adecvat pentru toate vârstele
I-am întrebat pe tinerii noștri, personalul și comunitatea mai largă „Ce înseamnă acasă pentru tine?” Folosind
răspunsurile lor, am creat un videoclip pe care dorim să îl difuzăm, iar tinerii noștri vor interpreta segmente din
conținutul acestuia pentru a fi transmise în direct către public. Așteptați-vă la muzică, dans, recitări și multe altele...

Transmisie în direct - Ea nu poate merge singură (She Cannot Walk Alone)
Laura Nyahuye și Maokwo
Duminică, 20 iunie
6.30-8.30pm
Youtube
Accesibilitate: subtitrat
Potrivit pentru toate vârstele, dar vă rugăm să rețineți că unii membri ai audienței pot considera conversațiile
deranjante.
Locuitorii din Coventry își recuperează străzile. Acest eveniment mută lumina reflectoarelor asupra străzilor din
Coventry pentru a explora cum arată prin lentilele unei femei care caută adăpost/al unui refugiat/al unui solicitant
de azil. Cum mergem alături de ea? #lAmHer #SheCannotWalkAlone

Evenimente online în direct în afara săptămânii Coventry Welcomes
Căutăm viața (We are Searching for Life)
Universitatea din Warwick (The University of Warwick)
Luni, 21 iunie
2pm
Sesiune Zoom – pe bază de bilet
Accesibilitate: subtitrat
Adecvat pentru persoanele cu vârsta peste 14 ani
Veniți alături de noi pentru o proiecție online a unui scurtmetraj al unei poezii compuse de artista Salma Zulfiqar,
care lucrează cu refugiați, inspirată de proiectul de cercetare Traversând Marea Mediterană cu barca (Crossing the
Mediterranean Sea by Boat) realizat de Universitatea din Warwick (University of Warwick). Vom explora, de
asemenea, povești ale unor oameni care s-au mutat din țările lor de origine în căutarea unei vieți mai sigure în
Europa și va exista o oportunitate de a discuta problemele ridicate în contextul mai larg al azilului și imigrației. Parte
a Resonate Festival. www.warwick.ac.uk/resonate

Construirea rezistenței comunității pe fondul pandemiei: Un răspuns cercetare-artă
Universitatea din Warwick (University of Warwick)
Marți, 22 iunie
6-8pm
Sesiune Zoom – pe bază de bilet
Accesibilitate: subtitrat.
Adecvat pentru persoanele cu vârsta peste 14 ani

Proiectul Re-integrate din 2020 al Universității din Warwick (University of Warwick) și al Universității din Coventry
(Coventry University) a folosit drama pentru a explora experiențele de integrare ale nou-veniților și ale comunitățilorgazdă în condițiile Covid19. Acest eveniment online va prezenta rezultatele atelierelor de artă consecutive și va explora
experiențele de integrare și rezistență ale refugiaților și ale comunității-gazdă pe măsură ce ieșim din izolare. Parte a
Resonate Festival. www.warwick.ac.uk/resonate

Explorarea peisajului lingvistic din Coventry
Universitatea din Warwick (The University of Warwick)
Vineri, 25 iunie
2-3.30pm
Sesiune Zoom – pe bază de bilet
Accesibilitate: subtitrat
Adecvat pentru persoanele cu vârsta peste 14 ani
Veniți alături de noi online pentru a explora diversitatea lingvistică din Coventry. Rețeaua pentru migrație, identitate
și traducere (Migration, Identity, and Translation Network - MITN) se asociază cu Rosalind Harvey, traducătoare și
formator de opinie internațional pentru Orașul Cultural (City of Culture International Changemaker), pentru a-și
prezenta lucrarea comună care explorează migrația, limbile și traducerea în viața culturală din Coventry. Un interviu
cu Rosalind în care aceasta vorbește despre scurtmetrajul ei care explorează diversitatea lingvistică în Coventry
Market și viața proprietarilor de tarabă din piață va fi urmat de o sesiune de întrebări și răspunsuri în fața publicului.
Parte a Resonate Festival, vizitați site-ul web pentru a vedea o galerie online. www.warwick.ac.uk/resonate

Cafeneaua dialogului (Conversation Café)
Serviciile de bibliotecă din Coventry (Coventry Library Services)
Vineri, 25 iunie
10.30-11.30am
Sesiune Zoom – pe bază de bilet
Adecvat pentru persoanele cu vârsta peste 16 ani
Veniți alături de noi online pentru a vă exersa limba engleză vorbită cu personalul prietenos al bibliotecii într-o
sesiune ideală pentru persoanele care urmează cursuri ESOL formale pentru a obține o practică extra-informală.

Filme și audio
Refugiul din orașul nostru (Sanctuary of Our City)
Un film despre un grup de femei refugiate și în căutare de azil care trăiesc în Coventry, care explorează emoțiile și
amintirile acestora prin activități creative. Susținut de Theo Ioannou, Victoria Sesi și Amal Parr de la Foleshill
Women’s Training; filmat de Sherrie Edgar. Finanțat de Trustul Coventry Oraș Cultural (Coventry City of Culture
Trust) și Fondul Comunitar al Loteriei Naționale (National Lottery Community Fund) și susținut de 64 Million Artists.
Filmul este proiectul lui Theo în calitate de element de conexiune comunitar (Community Connector) în cadrul
Community Connectors Programme.
Disponibil începând cu 14 iunie

Nu putem merge singuri (We Cannot Walk Alone)
St Francis Employability
Un film din partea personalului, a voluntarilor și a clienților, care reflectează asupra lucrurilor pe care le găsesc
dificile, vor să fie mai bune și doresc să le schimbe, precum și să recunoască acele persoane care au ajutat ca
schimbarea respectivă să aibă loc.
Disponibil începând cu 14 iunie

Înlocuiește cuvântul: (Change the Word:) Poeziile orașului (Poems of the City)
Colectivul Înlocuiește cuvântul (Change the Word) de la Teatrul Good Chance (Good Chance Theatre)
Filme din partea a doi poeți din Coventry, Landry Affton și Tanisha Chopra, care prezintă poezii compuse ca răspuns
la tema Săptămânii Naționale a Refugiaților (National Refugee Week) din acest an, Nu putem merge singuri (We
Cannot Walk Alone). Pe baza moștenirilor lor, din Coasta de Fildeș și, respectiv, din Afganistan, aceștia explorează ce
înseamnă a face parte dintr-o comunitate și ce înseamnă să găsești o nouă comunitate - sau să îți modelezi una
proprie - în aceste vremuri încărcate de schimbare. La comanda Trustului Coventry Oraș Cultural (Coventry City of
Culture Trust).
Disponibil începând cu 14 iunie www.goodchance.org.uk/changetheword

Trimite-mă în Coventry (Send Me to Coventry)
Inspectorul șef Khizra Dhindsa (născută Bano) din cadrul Poliției din West Midlands a fugit la vârsta de 18 ani de o
căsătorie aranjată în Pakistan, cu doar 40 de lire sterline în buzunar. Urmăriți-i filmul și ascultați-i reflecțiile, în
poezie, despre viața în Coventry.
Disponibil începând cu 14 iunie

Ne plimbăm împreună (We Walk Together)
Belgrade Theatre Coventry și Grupul Împărtășirea Culturilor (Sharing Cultures Group) al Centrului pentru Refugiați și
Imigranți din Coventry (Coventry Refugee & Migrant Centre)
Un film care înfățișează „plimbarea” obișnuită de marți a grupului atunci când se adună laolaltă pentru a-și împărtăși
gândurile, creativitatea, culturile și mersul alături de ceilalți în timp ce își explorează orașul. Urmăriți filmul lor.
Finanțat de Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (Asylum, Migration and Integration Fund - AMIF).
Disponibil din 15 iunie 11am
www.belgrade.co.uk/projects/theatre-of-sanctuary

Iubește-ți vecinul (Nu putem merge singuri) (Love thy Neighbour (We Cannot Walk Alone))
Produs de și având în distribuție membri ai Grupului de Acțiune pentru Azil și Refugiați din Coventry (Coventry
Asylum & Refugee Action Group)
Disponibil începând cu 16 iunie

Cântece de leagăn din Coventry până la Beirut (Lullabies from Coventry to Beirut)
Chrysalis Craft și Carriers of Hope
O piesă audio cu căutători de refugiu în Coventry și Beirut, care înregistrează cântece de leagăn împreună pentru a
prezenta conexiunea pe care o avem cu copiii noștri și dreptul la o copilărie memorabilă.
Disponibil începând cu 14 iunie

În dialog cu Sara Shamma (In Conversation with Sara Shamma)
Prima expoziție din Marea Britanie a pictoriței Sara Shamma, ale cărei tablouri sunt dorite în prezent de colecționari
din toată lumea, a avut loc în Coventry, la Hebert Art Gallery & Museum în 2001 - prin urmare în acest an împlininduse 20 de ani de la acel moment. S-a născut la Damasc, tatăl ei fiind sirian, iar mama libaneză, și a absolvit Facultatea
de Arte Plastice a Universității din Damasc (Faculty of Fine Arts, University of Damascus). În 2016, s-a mutat la Londra
grație unei vize pentru talent excepțional. Urmăriți un film cu dumneaei discutând despre munca sa, despre relația și
legătura cu unicul Oraș al Păcii și Reconcilierii (City of Peace and Reconciliation) din Marea Britanie.
Disponibil începând cu 14 iunie

În solidaritate - Pătura migrației (In Solidarity - The Migration Blanket)
ARTconnects și Salma Zulfiqar
Un film de zece minute care prezintă peste 100 de lucrări de artă create de fete și femei refugiate și imigrante din
peste 25 de țări împreună cu artista premiată internațional și activista pentru drepturile omului Salma Zulfiqar.
Bazându-se pe opera de artă originală Pătura migrației (Migration Blanket), creată împreună cu femei din

Birmingham și recunoscând West Midlands drept inima refugiului din Marea Britanie pentru femeile și fetele care
fug de violență în căutarea siguranței, filmul este un apel la solidaritate, compasiune, toleranță, pace și protecție al
femeilor și fetelor aflate în curs de deplasare - în special a celor care fac călătorii periculoase în Europa.
Susținut de Consiliul Britanic al Artelor (Arts Council UK), Națiunile Unite (The United Nations) și Centrul Artelor din
Midlands (Midlands Arts Center).
Disponibil începând cu 14 iunie

Atelier de poezie în cadrul Festivalul de imagini pozitive (Positive Images Festival)
La fel cum oamenii călătoresc, poveștile călătoresc și ele ... Acest tutorial YouTube cu Emilie Lauren Jones vă va face
cunoștință cu poeți și poezii din întreaga lume, încurajându-vă să explorați voci și povești noi și vă va oferi
oportunitatea de a vă angaja în provocări de scriere distractive. Pentru mai multe informații sau întrebări privind
accesibilitatea, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la positiveimagesfest@yahoo.com
Disponibil din 20 iunie 2021, lansat la 1pm

Locații de expunere a afișelor de promovare
Școala primară Longford Park (Longford Park Primary School) CV6 7AT
Ce înseamnă să fii refugiat?
Din 14 iunie
Centrul pentru Refugiați și Imigranți din Coventry (Coventry Refugee & Migrant Centre) a colaborat cu școala primară
Longford Park (Longford Park Primary School) pentru a explora această provocare. Răspunsurile elevilor vor fi expuse
în cadrul unei galerii live pe gardul școlii și pe social media.

Muzeul Pop-Up al Poliției din West Midlands (West Midlands Police Pop-Up museum), 26 Hertford Street
Două poezii ale colectivului Înlocuiește cuvântul (Change the Word) din cadrul Good Chance (consultați secțiunea
Film)

Purtătorii Speranței (Carriers of Hope), City Arcade
Arborarea drapelelor pentru Coventry Welcomes (Putting the Flags Out for Coventry Welcomes) și Ea nu poate merge
singură (She Cannot Walk Alone)
O expunere de drapeluri realizate de femei refugiate și imigrante în Coventry care lucrează cu Festivalul de imagini
pozitive (Positive Images Festival), Chrysalis Craft CIC, Hillz FM și Foleshill Women’s Training, alături de o piesă a
artistei Laura Nyahuye.
Din 14 iunie

45/46 Hertford Street
Un afiș de la evenimentul Out in the UK
Un afiș de la Grain Photography care lucrează cu tineri din Centrul pentru Refugiați și Imigranți din Coventry
(Coventry Refugee & Migrant Centre) și Grapevine

Ziferblat CV1 3BB
Diverse piese de la Festivalul de imagini pozitive (Positive Images Festival)
Din 24 iunie
O prezentare a lucrărilor create în cadrul activităților din Coventry Welcomes.

Galerii online
Universitatea din Warwick (The University of Warwick) va găzdui trei galerii online ca parte a Resonate Festival,
vizitați-le online la warwick.ac.uk/resonate
•
•
•

Re/creând acasă (Re/Making Home) (consultați secțiunea În direct - online)
Coventry-ul tuturor (Everyone’s Coventry) (consultați secțiunea În direct - online)
Explorarea peisajului lingvistic din Coventry (Exploring Coventry’s Linguistic Landscape) (consultați secțiunea
În direct - online)

Campanii de social media
Alăturați-vă conversațiilor #CoventryWelcomes2021 #RefugeeWeek2021 #WeCannotWalkAlone #CoventryMoves
#HereForCulture
•

•

•

15 iunie #WeCannotWalkAlone
Urmăriți membrii echipei Departamentului Migrație al Consiliului Local din Coventry (Coventry City Council’s
Migration) într-o plimbare de reflecție și alăturați-vă postând imagini cu plimbarea dvs. și reflecții asupra a
ceea ce înseamnă a ajuta pe cineva în călătoria sa prin viață. Facebook și Twitter
18 iunie #SportUnited
Sportul poate reuni comunități. Alăturați-vă echipei Departamentului Migrație al Consiliului Local din
Coventry (Coventry City Council’s Migration) în timp ce explorează modul în care se întâmplă acest lucru
ascultând povești ale refugiaților, imigranților și solicitanților de azil. Facebook și Twitter
#ResonateFestival
Un program de 12 luni de evenimente care oferă evenimente pline de inspirație și interactive de la
Universitatea din Warwick (University of Warwick) pentru a suscita idei, curiozitate și creativitate la nivelul
oricărei vârste. Evenimentele din iunie sunt dedicate special Coventry Welcomes.
www.warwick.ac.uk/resonate

