V Chrudimi 1. září 2017

TISKOVÁ ZPRÁVA | POZVÁNKA

Od září opět zveme do chrudimské Agory.
Pravidelné Komunitní úterky naplní filmový klub, besedy a rukodělné workshopy

Vážení a milí,
s přicházejícím podzimem si vás opět dovolujeme pozvat každé úterý do chrudimské Agory na
pravidelné Komunitní úterky.
Na zářijovém programu najdete promítání dokumentárního filmu se stále více diskutovaným
tématem – záchranou semen původních odrůd rostlin a tím i vzácných genetických informací.
Dokument Ohrožená semínka promítáme v úterý 5. září od 17 hodin.
K dalším akcím na programu Komunitních úterků patří dva rukodělné workshopy. Prvním je
malování mandal na kameny (12. září od 17 hodin) a druhým je textilní dekorativní technika
batikování (26. září od 17 hodin).
Třetí zářijové úterý je pak vyhrazeno speciální besedě, která zaujme především mužské zájemce.
Hovořit se totiž bude o rybaření. Přijďte se tedy i vy pochlubit svými letními úlovky a porozprávět o
tom, jak s rybařením vůbec začít.
Všechny akce jsou volně přístupné, pro více informací sledujte web organizace Šance pro Tebe nebo Facebook.
Případně se obraťte na Lukáše Ságla (mail: lukas@sance.chrudim.cz či telefon: 734 386 627).

Anotace dokumentu Ohrožená semínka (Seed: The Untold Story)
Taggart Siegel, Jon Betz | USA | 2016 | 94 min.
Kousek za polárním kruhem na ostrově Špicberky stojí betonová stavba připomínající atomový kryt. Nacházejí se v ní
tisíce rostlinných semen z celého světa, které jsou tu střeženy před možnými globálními krizemi. Podobných semenných
bank je po celém světě několik. Každé semeno totiž v sobě koncentruje a nese minulé životní cykly přírody i člověka a je
současně zárodkem budoucích. Farmáři a ostatní aktivisté se snaží uchránit poslední zbytky lokálních rostlinných
variant, které ve světě geneticky modifikovaného typu zemědělství zbývají. Proti potravinářským nadnárodním gigantům
se zdá jejich boj jako výkřik do tmy. Avšak kdo ví, zda tyto banky nebude lidstvo již brzy nezbytně potřebovat.

PROGRAM KOMUNITNÍCH ÚTERKŮ V AGOŘE | ZÁŘÍ 2017
5. září 2017 od 17 hodin | Filmový klub: Ohrožená semínka
12. září 2017 od 17 hodin | Workshop: Malování mandal na kameny
19. září 2017 od 17 hodin | Besesa: Rybaření
26. září 2017 od 17 hodin | Workshop: Batikování
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