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За фінансової підтримки: 

СУБОТА

17 вересня 
Читання: Розуміння України 
Читання та дискусія з автором та українським експертом 
Штеффеном Доббертом про нещодавно видану книгу «Розу-
міння України – історія, політика та боротьба за свободу» 
О 19:30, Театр Комеді Солей (Comedie Soleil Theater), 
 Eisenbahnstr. 210 

ВІВТОРОК

20 вересня
Спів з людьми з усього світу 
Без нот, але з великою кількістю гармонії і мелодій навколо 
земної кулі. Для всіх голосів, практикуючих і непідготовле-
них з 16 років. 
Будь ласка, зареєструйтесь: mitmachen@weltgartenwerder.de
З 18:00–19:30, WELTGARTEN, вул. Brandenburgerstr. 26 

СЕРЕДА

21 вересня 
Молитва за мир і дискусія про війну та мир 
Після молитви за мир відбувається розмова з першим Ге-
неральнщю суперінтенданткою Гейлгард Асмус про війну в 
Україні та шляхи до миру натомість. 
О 18:00 Вердерська Церква Святого Духа (Heilig-Geist-Kirche 
 Werder), вул. Kirchstr. 9 

П’ЯТНИЦЯ

23 вересня 
Мультикультурний бранч у молодіжному та 
 сімейному центрі “ Будинок біля Озера”  
(«Haus am  See») 
Молодіжний та сімейний центр запрошує сім’ї з Іміграційним 
досвідом (біженці) та без нього, на багатокультурний бранч. 
Ми хочемо поїсти разом, познайомитися та обмінятися 
ідеями. 
23.09 о 11:00-14:00, молодіжний та сімейний центр «Haus am 
See»,вул. Adolf-Damaschke-Str. 35–37

СУБОТА

24 вересня 
Фестиваль “космополітичний Вердер” 
Завершення агітаційного тижня концертами та насиченою 
програмою для дорослих та дітей. Концерти, інформація та 
практичні пропозиції, мистецькі внески та виступи, дитяча 
програма та багато іншого. 
14:00–22:00 Ринкова площа на Острові (Marktplatz auf der Insel) 

БАГАТО ДНІВ

20 + 21 + 23 
вересня 

Майстер-клас : Танцювати різноманітність разом 
Цей багатоденний майстер-клас орієнтований на дітей та мо-
лодь з 9 років. З Радістью і енергією Відпрацьовуватимуться 
вправи і хореографія. Разом ми танцюємо різноманітність. 
Вівторок 20 + середа 21 + п’ятниця 23 вересня 16-18:30 + субота 
24.09. 15:00, Парафіяльний зал спільноти Святого Духа, вул. Adolf-
Damaschke-Straße 9 

Тижнева програма
17–24 вересня 2022 року

#Антирасизм 

#Демократія 

#Різноманітність 

#Мир 

#Космополітизм 

Тиждень подій для космополітичного та 
 різноманітного суспільства та проти Расизм 
і  виключення. 
Для обраних подій ми прагнемо при необхідно-
сті забезпечити переклади на інші мови. 
Ви хотіли б взяти участь в одному з заходів і 
вам потрібен переклад іншою мовою? 
Тоді, будь ласка, надішліть нам повідомлення 
якомога раніше, на: info@weltoffenes-werder.de, 
щоб ми могли докласти зусиль для пошуку 
 перекладачів. 

Вхід вільний 

Вся програма: 


