Святкування рівності та мультикультурності

Цього року місто Ешборн об’єднує Святкування Рівності і Мультикультурні
тижні в «Святкування мультикультурності», яке буде відбуватися протягом
декількох тижнів.
# рівність личить тобі # прагнення до рівності та захисту прав людини в
усьому світі – адже через наш одяг ми завжди виражаємо нашу особистість
і цінності.
# відкритість - тому що наша різноманітність не лише долає життєві
випробування, але і являється творчою, конструктивною та веселою.
Щороку Мультикультурний тиждень дарує нам можливість відчути
культурне різноманіття Ешборна.
--Детальна інформація організації святкування!
Курс дитячого рукоділля в міській бібліотеці Ешборна відбудеться 27
вересня о 16:00, а не 29 вересня.
--Фестиваль яблук, організований фруктово-садівничим товариством
Niederhöchstadt
На традиційному яблучному фестивалі плодово-садівничого товариства
можна купити фруктові дерева за 5 євро і ягідні кущі – за 3 євро, які дотує
місто, а також замовити каву та пиріг. При підтримці місцевої продукції,
фермери отримують справедливу платню та зберігаються культивовані
ландшафти, як лугові сади.

Коли: 10 вересня 2022 року з 14:00 до 18:00

Де: Alte Scheune, , Platz an der Linde, Niederöchstadt

Вартість/Реєстрація: вхід безкоштовний

Апсайклінг в дитячій групі БуМоНа
Яскравий понеділковий вечір для дітей віком від 9 до 13 років запрошує
вас під девізом «Зробити нове зі старого». Ми шиємо сумки і даємо
меблям нове життя. З нетерпінням чекаємо на нових учасників.
Коли: 12 та 19 вересня 2022 року, 16:00-18:00
Де: Raum 1, Mehrgenerationenhaus; Hauptstraße 20, Eschborn
Вартість/реєстрація: безкоштовно, з попередньою реєстрацією

Колесо фортуни та вікторина на теми справедливості та екологічності
Перевірте свої знання на тему екологічності! На ринку в середу на ратушній
площі в Ешборні можна виграти смаколики чесної торгівлі.
Коли: 14 вересня 2022, 10:30 - 14:00
Де: Rathausplatz, Ешборн

Жінки-майстрині з інформацією про справедливу торгівлю

Коли: 15 вересня 2022, 19:00
Де: Foyer, Mehrgenerationenhaus; Hauptstraße 20
Витрати/Реєстрація: вхід вільний; потрібна реєстрація

---Вечірка з обміном одягу

Екологічне використання одягу стає для нас усе більш актуальним. Секондхенд – це не тільки модно, але й має сприйматися як належне. Приходьте
на вечірку обміну одягом і приносьте до десяти речей у хорошому стані, які
ви б хотіли віддати і які б могли сподобатися іншим.

Коли: 16 вересня 2022, 17:00 - 19:00
Де: Pfarrscheuer, Mehrgenerationenhaus
Витрати/Реєстрація: Участь коштує 4 євро, реєстрація бажана

Філь: моноблок : Найпопулярніший стілець у світі
Гумористичний документальний фільм про стілець, який підкорив світ.
Моноблок — це історія зі смаком критичного ставлення до
функціональності та краси, капіталізму , споживанням та переробкою.
Режисер: Хауке Вендлер, Німеччина 2021, 90 хв.
Коли: 16 вересня 2022 о 20:15
Де: Ешборн К; Jahnstraße 3 (задня частина будівлі)
Витрати/реєстрація: вхід 5 євро;
Обов’язкова реєстрація на сайті https://eschborn-k.de/events/monobloc/

Апсайклінг швейної майстерні
Для всіх, хто хоче ще довго носити свій одяг! Швейна майстерня з Ніколь
Раух не буде перешивати вам речі, але дає корисні поради щодо того, як
відремонтувати чи перешити одяг, або навіть повністю змінити дизайн.
Коли: 17 вересня 2022, 14:00 - 18:00
Де: Kleiner Saal, Mehrgenerationenhaus; Hauptstraße 20

Витрати/реєстрація: участь коштує 6 €; Реєстрація обов'язкова до 13.09.22

Чесно здобутий сніданок у «Дроп-ін» місці зустрічі батьків і дітей
Батьки з немовлятами зустрічаються в кав’ярні для батьків у дитячій кімнаті
з доглядом за дітьми, де буде інформація щодо справедливої торгівлі.
Коли: 19 вересня 2022, 9:30-11:30
Де: Raum 1, Mehrgenerationenhaus; Hauptstraße 20
Витрати/Реєстрація: вхід вільний; Потрібна реєстрація

Всенародна жіноча зустріч
Жінки з різних країн готують разом, обмінюються ідеями та знайомляться з
різноманітньою кухнею та традиціями.
Коли: 19 вересня 2022, 16:00 - 18:00
Де: Altes Jugendzentrum; Jahnstraße 3
Витрати/Реєстрація: вхід вільний; реєстрація не потрібна

Чесний обід
Коли: 20 вересня 2022, з 12:00
Де: Großer Saal, Mehrgenerationenhaus; Hauptstraße 20
Витрати/реєстрація: участь 7 євро, реєстрація до 16 вересня 2022 р. з 10:00
до 17:00, 0174 706 6373 в Уте Латтнер

Справедлива та екологічна торгівля простою мовою в групі навчання
читання-письма

Навчальна група для дорослих, які хочуть краще навчитися читати та
рахувати.
Коли: 20 та 27 вересня 2022 р., 14:30 – 16:00
Де: Raum 2, Mehrgenerationenhaus; Hauptstraße 20
Витрати/Реєстрація: вхід вільний; потрібна реєстрація

Міжнародна жіноча група для обговорення різних тем
Жінки з усього світу обмінюються ідеями в міжнародній жіночій групі.
Вибір тем визначається інтересами учасників, а також практикується
німецька мова.
Коли: 21 та 28 вересня 2022 р.; 10:30-12:30 вечора
Де: Raum 1, Mehrgenerationenhaus; Hauptstraße 20
Витрати/Реєстрація: вхід вільний, реєстрація обов’язкова

Кафе Аміка
Café Amica – це місце зустрічі українських біженців та всіх, хто хоче їх
підтримати. Люди спілкуються, обмінюються інформацією та добре
проводять час разом.
Коли: середа, 21 вересня 2022 р.; 15:00-18:00
Де: Altes Jugendzentrum; Jahnstraße 3
Витрати/Реєстрація: вхід вільний; реєстрація не потрібна

Екологічно вироблена мода :
Лекція від центру споживачів про чесну та екологічну моду
Мода та дбайливе використання ресурсів не повинні бути
взаємовиключними. Екологічність не закінчується покупкою, але також
залежить від прання, сушіння та догляду за одягом. Maximiliane Heuer
надає інформацію по цій темі.
Коли: 21 вересня 2022, 17:00 - 19:00
Де: Kleiner Saal, Mehrgenerationenhaus; Hauptstraße 20
Витрати/Реєстрація: вхід вільний; потрібна реєстрація

Сімейний вечір рукоділля з інформацією про справедливу торгівлю
Чотири рази на рік діти віком від 2 років збираються з батьками чи
бабусями й дідусями на сімейний вечір рукоділля.
Коли: 22 вересня 2022, 15:00 - 17:00
Де: Großer Saal, Mehrgenerationenhaus; Hauptstraße 20
Вартість/реєстрація: 8 євро на дорослого з однією дитиною;
2-а дитина 4 євро; 3 дитина безкоштовно; Реєстрація за адресою
christine.elcacho-behnke@ekhn.de

Вірменська кухня з Лусіне Шахраманян
Вірменія має дуже особливу кулінарну культуру, з якою познайомляться всі
учасники цього курсу. Готуючи та насолоджуючись стравами разом, ви
дізнаєтеся багато цікавого про країну походження кухарки.
Коли: п’ятниця, 23 вересня 2022 р., 17:00 – 20:00
Де: Pfarrscheuer im Mehrgenerationenhaus;

Витрати/реєстрація: участь у витратах 10 €; Реєстрація обов’язкова до 20
вересня.

Святкування мультикультурності в Ешборні
Різноманітність суспільства буде відзначатися музикою та їжею. Старий
молодіжний центр буде урочисто відкритий як місце для міжкультурних
зустрічей і будуть представлені різноманітні пропозиції колишнього JUZE.
Коли: субота, 24 вересня 2022, 11:00 - 17:00
Де: Altes Jugendzentrum; Jahnstraße 3

Програма:
11.00 Привітання
11:30 K-pop танцювальний виступ
12:00 Ель Маачі
12:45 обідня перерва з відвідуванням різноманітної кухні
13:30 Ель Маачі
14:30 K-pop танцювальний виступ
15.00 Український вокал
15:30 Боллівудський танець
16.00 Індонезійський танець

Чесна кулінарія в групі БуМоНа
Барвистий понеділковий вечір для дітей віком від 9 до 13 років запрошує
вас! Ми готуємо з інгредієнтів справедливої торгівлі та їмо разом. З
нетерпінням чекаємо на нових учасників.

Коли: 26 вересня 2022, 16:00 - 18:00
Де: Foyer, Mehrgenerationenhaus; Hauptstraße 20
Витрати/Реєстрація: вхід вільний; Потрібна реєстрація

Урок читання з курсом рукоділля для дітей у міській бібліотеці Ешборна
У Гессенський день екологічності буде читатися історія. Ми плануємо шити
екологічну бібліотечну сумку з наших старих футболок. Для дітей
молодшого шкільного віку. Будь ласка принесіть з собою стару футболку!
Коли: 27 вересня 2022 р.; 16:00-17:00
Де: Stadtbücherei Eschborn
Витрати/Реєстрація: безкоштовно; Реєстрація за номером 06195 460 256
або на stadtbuecherei@eschborn.de

Storytelling Café Intercultural - Камбоджа
Давніше ніж стародавні храми: Фаллін Сат, археолог із Камбоджі, буде
гостею наративного кафе. Вона розповість про свій досвід у своїй країні та
буде з нетерпінням чекати на розмову з вами.
Коли: середа, 28 вересня 2022 р.; 18.30 – 20.30
Де: Kleiner Saal im Mehrgenerationenhaus; Hauptstraße 20
Витрати/Реєстрація: вхід вільний, реєстрація обов’язкова до 22 вересня
2022 року

Підвищення кваліфікації волонтерів – право отримання притулку

Під час тренінгу розглядаються теми процедур прийняття біженців;
Слухання та рішення у процедурі надання притулку та матеріальному праві
про притулок із Закону про притулок. Він спрямований на всіх людей, які
працюють з біженцями та хочуть розширити свої знання.
Коли: Mittwoch 28. September 2022; 18:00-21:00 Uhr
Де: Ратуша; великий зал засідань
Витрати/Реєстрація: вхід вільний; Реєстрація до 20 вересня за адресою
fluechtlinge@eschborn.de

Вечір для людей поважного віку з «чесним пирогом»
На ярмарці Kaffeeklatsch можна скуштувати тістечка, виготовлені з
продуктів справедливої торгівлі. Ви можете взяти буклет рецептів
Справедливої торгівлі з рецептами смачних тістечок з собою.
Коли: 28 вересня 2022, 15:00 - 17:00
Де: Mehrgenerationenhaus, Großer Saal
Витрати/Реєстрація: Реєстрація обов’язкова

Захід в день екологічності Гессену, 29 вересня
Чесні подарункові пакети для велосипедистів і пасажирів.
Мешканці Ешборна, які їздять на велосипеді чи громадському транспорті,
отримають невелику подяку та фрукти справедливої торгівлі. Лише до
закінчення запасів!
Коли: 29 вересня 2022, 8:00 - 11:00
Де: Eschborn Südbahnhof

Кінопоказ «По той бік річки» - зі вступним словом представників
Frankfurt-Kobane e.V.

Молода жінка з консервативної арабської родини має стати членом спілки
захисту прав жінок, яка проводить кампанію для звільнення жінок на
Близькому Сході.
Коли: п'ятниця, 30 вересня 2022 р.; 8:15 вечора
Де: Eschborn K; Jahnstrasse 3
Витрати/реєстрація: вхід 5 євро; Необхідна реєстрація за посиланням
https://eschborn-k.de/events/the-other-side-of-the-river/
Особливості: арабська/курдська з німецькими субтитрами

Осінній ринок з продажу чесних товарів
На традиційному осінньому ринку до Дня Подяки буде цікава та смачна
кулінарна пропозиція. Також буде лавка з чесно вирощеними товарами.
Коли: 2 жовтня 2022 року з 11:00 год
Де: Mehrgenerationenhaus

