
„Kërce për të Fuqizuar" -  Trajnim kërcim-teatri anti-racist në 
Werdau 

Kur dhe ku? 

E shtunë, 24 tetor 2020 nga ora 10:00 deri në 16:00 në Werdau - ne do t'ju 
japim adresën e saktë pas regjistrimit tuaj 

Çfarë është saktësisht? 

Trajnimi kërcim nga Festivali kundër Racizmit 2017 kalon në raundin e dytë! 
Këtë herë si një seminar teatri vallëzimi mbi racizmin dhe fuqizimin me Thuy-
Tien! 

Në një atmosferë të mbrojtur (= safer space) ne do të jemi në gjendje të 
shkëmbejmë ide rreth përvojave tona të ndryshme të racizmit dhe të 
fuqizojmë dhe mbështesim njëri-tjetrin përmes kercimit dhe lëvizjes. Ne 
gjithashtu do të mësojmë se si të merremi me incidentet raciste dhe si të 
mbrojmë veten dhe të tjerët. 

Me kë? 

Thuy-Tien është një pedagoge baleti dhe aktiviste kundër racizmit dhe vjen 
nga Nordrhein-Westfalen. 

Si mund të regjistrohem? 

Punëtoria është e hapur për të gjitha vajzat, personat trans, inter dhe jo 
persona binarë me përvojë racizmi midis 13-16 vjeç. 

Mund të regjistroheni deri më 20 tetor 2020 përmes Instagram 
@wirlautstark ose Facebook https://www.facebook.com/wirlautstark. 

Kur regjistroheni, ju lutemi jepni emrin, moshën dhe shkollën tuaj. 



Folës të Gjermanisë: të gjitha niveleve janë të mirëseardhur! Workshopi 
zhvillohet në gjermanisht, ne por gjithashtu do të shprehë shumë përmes 
lëvizjes dhe gjuhës ë trupit. 

Do të kete snacks, pijet dhe drekë. Ju lutemi sillni shishen tuaj të pijes. 

Numri i pjesëmarrësve është i kufizuar për shkak të Covid19. Ne i kushtojmë 
vëmendje rregullave të higjienës dhe distancës! 

Kush ë organizon? 

Trajnimi është një bashkëpunim midis W.I.R. Lautstark| Werdau Iniciativa e 
sigurimit kundër racizmit me korientation. Rrjeti për perspektivat 
aziatiko-gjermane e.V. 

Ky eventi kryhet si pjesë e projektit model MEGA. MEGA sponsorizohet nga BMFSFJ si 
pjesë e programit federal "Drejt Demokracisë!" dhe financuar nga Departamenti i Senatit të 
Berlinit për Integrim, Punë dhe Çështje Sociale si pjesë e programit të pjesëmarrjes dhe 
integrimit. 


