1.09.2017
IX Turniej piłki nożnej przeciwko rasizmowi
16 września, w samym sercu Nadodrza odbędzie się IX Turniej Piłki Nożnej Przeciwko
Rasizmowi! W tegorocznej edycji zagrają aż 24 drużyny. Na boisku spotkają się między
innymi Ukraińcy, przedstawiciele różnych krajów afrykańskich i z Bliskiego Wschodu.
Przyjdź pokibicować, posłuchać muzyki na wieczornym koncercie Papadram Roots Band.
Fundacja Dom Pokoju i Komisja Europejska w Polsce zapraszają na IX edycję Turnieju. 16 września po
raz kolejny spotkamy się na boisku Szkoły Podstawowej nr 93 na ulicy Niemcewicza 29/31. Pokażemy,
że w piłkę nożną mogą grać wszyscy, bez względu na wyznanie, pochodzenie czy kolor skóry. Celem
wydarzenia jest uczenie tolerancji i uznania dla wielości kultur. A udział w rozgrywkach to sprzeciw
wobec wszelkim formom dyskryminacji.
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ I PIKNIK
Tegoroczna edycja cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Do udziału w rozgrywkach zgłosiły się 24
drużyny. Gracze pochodzą z różnych krajów, między innymi z: Turcji, Ukrainy, Francji, Niemiec,
Maroko, Libii, Angoli i Maroko. Swoją reprezentację wystawiają także polskie drużyny, które grając
chcą pokazać, że są przeciwne rasizmowi. Rozgrywki to jednak tylko pretekst do spotkania się. Zależy
nam na zainteresowaniu grup podatnych na używanie mowy nienawiści, osób, do których trafiają
ksenofobiczne nastroje. Chcemy trafić naszym przekazem młodzieży ze środowisk zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
Podczas Turnieju zorganizowana będzie strefa piknikowa, w której będzie grana muzyka przez dj'a i
gdzie będzie można spróbować kuchni z różnych stron świata. Do aktywnego współtworzenia tego
wymiaru Turnieju wciągamy młodzież, podopiecznych Stowarzyszenia Tratwa z projektu Centrum
Inicjatyw Prospołecznych „Moje Miejsce”. Warsztaty dla dzieci poprowadzi Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej. Stanowisko „Stop Mowie Nienawiści” prowadzone przez WCRS, będzie organizowało
konkursy z nagrodami.
Odbędą się także warsztaty sitodruku. Każdy kto przyniesie własną koszulkę, będzie mógł
nadrukować na niej grafikę turnieju.
W przerwie turnieju odbędzie się trening piłkarski poprowadzony przez jednego z piłkarzy Śląska
Wrocław.

KONCERT

Papadram Roots Band.
Mistyczny Wehikuł Roots Drums Band PAPADRAM to formacja bębniarska, którą w 1991 roku w
Wolimierzu, jako kontynuację swojej wieloletniej działalności muzycznej. Zespół założył Wiktor Witek
Golc – twórca znanych na całym świecie etnicznych instrumentów perkusyjnych i propagator kultury
bębniarskiej w Polsce.
PAPADRAM gra własne kompozycje rytmiczne inspirowane kulturą muzyczną Zachodniej Afryki.
Utwory grane są na tradycyjnych afrykańskich instrumentach (zbudowanych przez Wiktora Golca)
typu bęben djembe, dun duny, bębny szczelinowe, talking drums, kpanlogo. Oprócz wymienionych
zespół koncertuje także na congach, berimbau, cuicach. Wyróżnikiem formacji jest rozbudowana
sekcja basowa grana na tzw. „trójnogach” – bębnach pomysłu Wiktora Golca oraz wielkim bębnie
basowym żartobliwie nazywanym Grubą Bertą.
Podczas dwudziestu lat istnienia PAPADRAM współpracował m.in. z: Jerzym Słomą Słomińskim,
Mateuszem Pospieszalskim, Włodzimierzem Kiniorskim, Januszem Stokłosą, Januszem Józefowiczem
(przy musicalu „Piotruś Pan” w Teatrze ROMA w Warszawie), Kazikiem Staszewskim (wspólna płyta
inspirowana muzyką Toma Waitsa), Jackiem Bieleńskim, Jackiem Kleyffem, Jerzym Pilchem, Józefem
Skrzekiem, Teatrem Klinika Lalek, Teatrem Muzycznym CAPITOL we Wrocławiu…

Plan dnia:
8.30 zbiórka drużyn
10.00 oficjalne rozpoczęcie turnieju, otwarcie strefy gastronomicznej z muzyką
10:00 – 16:00 warsztaty sitodruku „Sitoogrodnicy” – przynieś własną koszulkę!
12.00 -18:00 – strefa piknikowa, , warsztaty dla dzieci i strefa rekreacyjna
14.00 – 15:00 – trening z piłkarzem klubu Śląsk Wrocław
15:00 – 19:00 – ciąg dalszy rozgrywek
19:00 – 19:30 finał rozgrywek
20:00 – koncert Papadram Roots Band.

Data: 16.09.2017
Miejsce: boisko SP 93 ul. Niemcewicza 29-31, 50-238 Wrocław, osiedle Nadodrze
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