E(astern) -Tunes 2016
Srdečně Vás zveme na minifestival orientální hudby E(astern) -Tunes, který se bude
konat v sobotu 30.7. ve Velkém Šenově, na pomezí Labských pískovců a Lužických
hor.
Hudební program:
16.00 Habub - syrská hudba (Praha)
18.00 Tschiltan – pamírská hudba (Berlín)
20.00 Kungpao - čínská rocková revival skupina (Praha)
Doprovodný program:
Promítání dokumentárního filmu s debatou, afghánské a korejské speciality, tibetský
stan, dětský program a mnohem více.
Partneři festivalu: Orientální ústav AV ČR, Nobilis Tilia
Pořadatel: Thonmi, z.s. (www.thonmi.eu)
Vstupné: 100 Kč
Více informací o akci na www.facebook.com/thonmi.eu.
O nás
Thonmi z.s. je spolek lidí zajímajících se o Střední a Východní Asii a spolupráci mezi
zeměmi této oblasti a Českou republikou (a Evropou), zejména v oblastech kultury,
vědy a humanitární pomoci.
Naše cíle jsou:
vybudování budovy Vědeckého a kulturního centra pro regiony Střední a
Východní Asie na území ČR ve formě repliky tradiční tibetské veřejné budovy
architektonicky odpovídající východotibetskému stylu, s použitím tradičních materiálů
a ve spolupráci s tibetskými architekty a staviteli. Centrum bude dále vybaveno
přiměřeným zázemím potřebným k jeho provozu. Plánovaná poloha centra ve
Šluknovském výběžku byla záměrně vybrána za účelem jednodušší přeshraniční
výměny vědeckých kontaktů i turistické návštěvnosti objektu ze sousedních států;
získávání informací především v kulturní a vědecké oblasti ze Střední a
Východní Asie a zprostředkování těchto informací členům sdružení a širší veřejnosti;
podpora spolupráce mezi Evropou a Střední a Východní Asií, zejména
v oblastech vědy a kultury.
Činnosti spolku zahrnují:
obecně prospěšné činnosti s cílem šířit informovanost o středo- a
východoasijských zemích a podporovat spolupráci mezi Evropou a zeměmi Střední a
Východní Asie, převážně v oblastech kultury a vědy;
spolupráci s jinými sdruženími s podobnými cíli;
organizaci a poskytování zázemí pro společné evropsko-asijské vědecké
projekty nebo kulturní výměnu s tématikou Střední a Východní Asie;

poskytnutí zázemí asijským zástupcům, kteří chtějí v rámci činnosti sdružení
poskytovat informace a praktikovat spolupráci na území Evropy, či asijským
studentům, kteří chtějí v rámci činnosti sdružení získat informace o evropské kultuře
a vzdělanosti;
sloužit jako studijní, orientační a informační místo pro evropské zájemce o
Střední a Východní Asii a jako kontaktní místo pro zájemce ze Střední a Východní
Asie k usnadnění hledání evropských partnerů pro budoucí spolupráci;
pořádání jednorázových i dlouhodobých akcí za účelem vzdělávání a
rozšiřování informovanosti o tředo- a východoasijské oblasti pro širší evropskou
veřejnost. Například organizace jazykových kurzů nebo workshopů nabízejících
seznámení s různými filozofickými směry, relaxačními, meditačními či jinými
léčebnými metodami praktikovanými na různých místech Asie;
podpora pomocných projektů ve středo- a východoasijské oblasti v oblasti
kultury, vědy či humanitární pomoci;
podpora studijní výměny mezi Evropou a Střední a Východní Asií.
Jak to začalo
V minulém roce jsme se rozhodli postavit repliku zřejmě jedné z prvních tibetských
veřejných budov v životní velikosti v Evropě, která by sloužila jako veřejné centrum
Thonmi z.s., i jinak se věnovat šíření a porozumění kultury a vědy Střední a Východní
Asie. Uprchlická krize nás ale vedla k touze udělat něco hned teď a jedním z nápadů
se stalo uspořádat hudební minifestival orientální hudby. Festival je tak kulturní akcí,
ale i manifestem otevřenosti a respektu k jiným kulturám a snaze je lépe poznat. Je
také jedinečnou možností, jak posunout další aktivity našeho spolku, jako třeba
postavit tradiční afghánskou pec tandor, tradiční uzbecké venkovní posezení,
tibetskou stupu, získat stoupence našeho plánu na postavení první tibetské budovy v
ČR či Evropě (kromě dekorativních staveb v pražské a goerlitzké zoo), či provést
zátěžovou zkoušku mostu, který jsme postavili přes železniční trať v areálu festivalu,
a který je rovněž symbolem Thonmi z.s.

