
Protirasistický tanečno-divadelný workshop vo 

Werdau 24.10.2020 / 10:00 až 16:00 

 

“Dance to empower” - Protirasistický tanečno-divadelný workshop vo Werdau 24.10.2020 

/ 10:00 až 16:00 

 

Kedy a kde? 

Sobota 24.Októbra od 10:00 do 16:00 vo Werdau, presnú adresu obdržíš po prihlásení sa na 

workshop. 

 

O čo presne ide? 

Tanečný workshop Festivalu proti rasizmu 2017 pokračuje do druhého kola! Tentokrát ako 

divadelno-tanečný workshop s témou Rasizmus a Empowerment vedený Thuy-Tien! 

 

V bezpečnom prostredí (= safer space) si budeme vymieňať naše rôznorodé skúsenosti s 

rasizmom a navzájom sa podporovať prostredníctvom tanca a pohybu.  

Okrem toho sa naučíme ako jednať v prípade rasisticky orientovaného incidentu a ako chrániť 

seba, ale aj ostatných.  

 

S kým? 

Thuy-Tien je tanečno-divadelná pedagogička a aktivistka proti rasizmu, ktorá pochádza zo 

Severného Porýnia-Vestfálska. 

 

Ako sa na workshop prihlásiť? 

Workshop je otvorený pre všetky dievčatá a trans/inter/non-binary osoby, ktoré majú 

skúsenosť s rasizmom (v rozmedzí 13-16 rokov). 

 

Prihlásiť sa môžeš do 22.10.2020 cez Instagram @wirlautstark alebo cez Facebook 

https://www.facebook.com/wirlautstark. 

Pri prihlásení nám napíš Tvoje meno, vek a školu. 

 

Znalosti nemčiny všetkých levelov sú vítané! Workshop je síce vedený po nemecky, ale 

budeme sa veľa vyjadrovať aj prostredníctvom tanca a pohybu.  

 

O občerstvenie, nápoje a obed je postarané. Prosím prines si so sebou nasledujúce: 

● Podpísané vyhlásenie súhlasu! 

● Protišmykové ponožky! 

● Pohodlné oblečenie (v ktorom budeš už pri príchode!)  

● Perá, farebné pastelky, ceruzky 

● Fľašu na vodu 

 

https://www.facebook.com/wirlautstark


Kvôli Corona-opatreniam, je účasť na workshope obmedzená. Dodržiavame správnu hygienu a 

držíme si odstup! 

 

Kto za týmto všetkým stojí? 

Workshop vznikol zo spolupráce W.I.R. Lautstark | Werdauer Initiative gegen Rassismus a 

korientation. Netzwerk für Asiatisch-Deutsche Perspektiven e.V. 

 

Toto podujatie bude uvedené v rámci modelového projektu MEGA. MEGA je podporované  

BMFSFJ v rámci spolkového programu “Demokratie leben!” a cez Senát pre integráciu, prácu a 

sociálne veci Berlín v rámci Participačného a integračného programu.  

 

 

 

 

 

 


