
ملودی و ریتم آزادی
برای همه

جمعه - 27.09.19.

نمایش فیلم های کوتاه فیلم سازان پناهجو، فیلم های کوتاه درباره زندان های کانون لسوس

.و ساموس و در ادامه بحث و گفتگو

ما می خواهیم دوباره به مبارزات مهاجرین نگاهی انداخته

و  امروز در جزیره با واقعیت روبرو گردیم. یک واقعیت از یک

بحران سازمان یافته مداوم ، همچون نقاط داغ مانند کمپ موریا،

ایجاد شده جهت منع مردم و شکستن اراده ایشان برای حرکت

آزادانه - اما مردم همچنان به حرکت خود ادامه می دهند. 10

، (Lesvos)در لزووس   Noborder ‘09 سال پس از برگزاری
می خواهیم  استمرار و سرسختی را که با هم در این مبارزات

.مهاجرت آموخته ایم را جشن بگیریم

 

جان باختن ها در موریا و اردوگاه های نواحی مرکزی یونان در

سکوت نگه داشته می شود. ما می خواهیم از کسانی که جان خود

را از دست داده اند یادبود نموده و جهت تالش برای گسستن این

.مرزهای مرگبار که ما را از هم جدا می کند،  تجدید پیمان نماییم

Welcome to Europe  کنسرت کوچک و فعالیت های موسیقی در یاد به همراه

زمان: حوالی ساعت ۲۰:۰۰/ شهر میتیلینی
(محل دقیق اعالم می گردد)

شنبه - 28.09.19.

"ملودی و ریتم آزادی برای همه"

Panagiouda زمان: ۱۶:۰۰ / مکان: پارچه زیتون

جشنواره با موسیقی (میکروفن آزاد برای نوازندگان محلی و کنسرت هایی با ملودی ها و  ریتم ها ی -

.musikarama ، no tunes ،rennovatio  kashef feat:متفاوت از جاهای مختلف) ، ازآن جمله

boza tracks- نمایشگاه ها و نمایش ویدیو کلیپ های مبارزات پیشین در لسوس و سخنرانی های کوتاه

از دوستانی که قبالً در این جزیره مقاومت کرده بودند. از همقطاران گروه های محلی دعوت شده تا مطالب

.خود را نیز به اشتراک بگذارند

یکشنبه - 29.09.19.

مراسم یادبود از جان باخته گان: در ثرمی 6 سال قبل یک بنای یادبود برای جان باخته گان در مرزهای

اروپا ساختیم. فاشیست ها دو بار آن را از خراب کردند. در طی مراسم فعاالن ،ما یادبودی از کشته

داشته و به همراه بازماندگان و بستگان ایشان (hot spot system)شدگان در مرزها و سیستم کانون داغ

.یاد شان را گرامی خواهیم داشت

زمان: ۱۲:۰۰ ظهر / مکان: ثرمی ، ناحیه ساحلی در بندر


