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EFHR zaprasza na ostatnią projekcję filmu w ramach projektu „Wieczory z
filmem dokumentalnym”!
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Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) serdecznie zaprasza na
projekcję filmu „Ethnic Kitchen”, która odbędzie się 11 czerwca o godz. 17.00 –
19.30 (sala 005), wDomu Kultury Polskiej (DKP). Warto zaznaczyć, że to już

EFHR konsultuje

trzecia, a tym samym ostatnia projekcja filmu w ramach projektu „Wieczory z
filmem dokumentalnym”!, o którym pisaliśmy tutaj.
Prezentowany film „Ethnic Kitchen” jest projektem autorstwa reżyser Aistė

Współpracujemy:

Ptakauskaitė, która wraz z bohaterkami filmu (m.in. Bożeną Karvielienė)
będzie gościem specjalnym spotkania. Film przedstawia historię czterech
kobiet nielitewskiego pochodzenia, które zamieszkują Litwę od wielu lat. Jest
to swoista odpowiedź na pytanie „Czy Litwa może być Twoją ziemią
obiecaną”?
Po dyskusji czeka na wszystkich poczęstunek oraz losowanie podwójnych
biletów do kina na dowolnie wybrany film.
W ramach projektu obyły się już dwie projekcje filmów z dyskusją. W dniu 28 maja b.r. odbył się pierwszy pokaz filmu
„Experiment Translation”, gościem specjalnym była Birutė Sabatauskaitė, natomiast drugi pokaz filmu Cyganie
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Karpaccy z pogranicza polsko – słowackiego” miał miejsce 4 czerwca. Wrażenia z pierwszego i drugiego spotkania
można znaleźć w naszych komunikatach.
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Podobne artykuły:
Ciąg dalszy projekcji filmow ych w ramach projektu…
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EFHR rozpoczyna now y projekt „Jesteśmy podobni”
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