Stilstaan bij de mensenrechten in Palestina
en de Filippijnen
Waar onrecht heerst is geen vrede. In het
kader van de nationale Vredesweek is er
een informatiebijeenkomst in Alkmaar over
Palestina en de Filippijnen. Twee landen
waar de mensenrechten ernstig geschonden
worden én waar we weinig over horen!
Mooie muziek en lokale lekkernijen ontbreken niet. Kom kennismaken met hun
cultuur! Want solidariteit groeit door
elkaar beter te leren kennen.

Er worden korte films getoond en er staat
een zoom meeting gepland met een Israëlische activist vóór Palestina.

Presentatie over:
Palestina
door Miwa Tamamoto
(Earth Caravan Nederland)
Filippijnen
door Theo Droog
(Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging).
Datum
24 september 2021
Tijd
19.30 – 21.30
(inloop vanaf 19:15)
Plaats
Wijkcentrum De Rekere (zaal
512). Bij Izumi Shiatsu en
Earth Caravan Nederland
Drechterwaard 16
1824 EX Alkmaar

Bij de Filippijnen gaat de aandacht uit naar
de inheemse bevolking in de verdrukking en
het internationale onafhankelijke onderzoek naar de schendingen die plaatsvinden.

Toegang
Vrijwillige bijdrage
U dient zich vooraf aan te
melden, dit kan door een
mail te sturen naar
tao.sangha.nl@gmail.com

Zaterdag 18 september

Opening vredesweek
Foyer De Vest 15:30 tot 16:30 uur.
Opening door burgemeester Anja Schouten.
Optredens van:
Peaceband Soja Bloblo
dansstudio Flex
gemengd dubbel kwartet
aandacht voor Flame of Hope, Amnesty,
Kleurrijk Festival, filmproject jongeren

Vrijdag 24 september

Stilstaan bij de mensenrechten op
de Filippijnen (door Theo Droog) en in
Palestina (door Miwa Tamamoto).

Zondag 19 september

Inloop vanaf 19.15 uur en start programma 19.30 tot 21.30 uur in het Wijkcentrum De Rekere, Drechterwaard 16,
1824 EX Alkmaar (zaal 512) door Izumi
Shiatsu en Earth Caravan Nederland.

Dinsdag 21 september

Toegang: vrijwillige bijdrage
Aanmelden door een mail te sturen naar
tao.sangha.nl@gmail.com

Woensdag 22 september

Zondag 26 september

Donderdag 23, vrijdag 24 en zaterdag
25 september

Vredesklanken

Vredesdiensten in diverse kerken op de bekende tijden. O.a. Laurentiuskerk en Pius X en
aposolisch genootschap.

“Kuessipan”, voorstelling via Amnesty
Filmhuis Alkmaar 19.00 uur.

“Una Mujer Fantastica”, voorstelling via
Amnesty, vooraf gegaan door een praatje van
Paul Helsoot van Amnesty.
Filmhuis Alkmaar 19.00 uur.

Vredeswandeling
In verband met corona aangepaste opzet.
Route en informatieboekje in de bibliotheek af te
halen bij Art. I NHN, donderdag 23 t/m zaterdag
25 september van 11 tot 17 uur.
Route individueel of in kleine groepjes lopen.
Op 23, 24 en 25 september bieden we mensen de
mogelijkheid aan te sluiten bij een wandeling. Er
loopt dan iemand van de organisatie mee. Start:
10.30 en 13.30 uur.

Meer informatie over het
programma vind je op de
facebookpagina Ambassade
van Vrede Alkmaar en op
vredesweek.nl/agenda/kaart

Afsluiting vredesweek Wijkcentrum Overdie,
van Maerlantstraat 8-10, 15.00 tot 20.30 uur.
Kleurrijk Festival met optredens van velen.
Aanmelden voor dit evenement via:
secretaris@ilpa.nl

De stadsbeiaardier zal op woensdag en vrijdag
in Alkmaar (Grote Kerk en De Waag) en op zaterdag in De Rijp (Grote kerk) melodieen over vrede
laten horen.

4 september t/m 24 september

Fototentoonstelling, thema Vrijheid. Centrale
bibliotheek, 11.00 tot 17.00 uur.
Een initiatief van Amnesty Alkmaar samen met
drie andere Amnesty afdelingen uit de regio.

