
štvrtok 16.9. 

16:00 / Staromestská knižnica, 
Blumentálska 10/a
workshop / vstup voľný
Daniela krajčová: let'S Create 
ChilDren'S Book
spolupráca: Staromestská knižnica
jazyk: anglický, slovenský

Workshop pre rodiny 
s deťmi od 3 do 15 rokov, 
na ktorom budete môcť 
pod vedením výtvarníčky 
Daniely krajčovej vytvoriť 
vlastné knižky.

19:00 / nová Cvernovka, račianska 78
otvorenie festivalu / vstup voľný
humanS of [fjúžn]
jazyk: slovenský

tri ženy a traja muži, ktorých 
mená, prízvuky či črty často 
vyvolávajú predvídateľné 
otázky. v tento večer na ne, 
však, nebudú odpovedať. 
Sami si vyberú, ako sa vám 
chcú predstaviť. Účinkujú: 
milan andré Boronell, kamil 
Yılmaz, Sheba juliet, nasi a. 
motlagh, les Paskarenko, 
tiago viganó

19:30 / teatro Colorato, františkánske 
námestie 2
improvizované divadlo / 5 €
one night in BratiSlava
spolupráca: funnylicious, iSaC – 
international Society for arts and Culture
jazyk: anglický

Spoznajte príbehy 
rozmanitých charakterov 
žijúcich v Bratislave. okúste 

čaro improvizovaného 
divadla a svojimi nápadmi 
priamo ovplyvnite jeho 
priebeh. 

20:30 / nová Cvernovka, račianska 78
koncert / 5 € predpredaj / 8 €
milan anDré Boronell & Pjoni
alex kelman

vlani festival [fjúžn] zavŕšil 
koncert, na ktorom si 
po prvýkrát vyskúšali 
spoluprácu hudobníci milan 
andré Boronell a Pjoni. 
a keďže sa to nám aj im 
páčilo, tentokrát festival 
otvoria. Po nich predvedie 
jedinečné spojenie gitár 
a syntetizátorov hudobník 
a producent alex kelman 
pôvodom zo Sibíri. 

Piatok 17.9. 

18:00 / goetheho inštitút, Panenská 33
diskusia / vstup voľný
ahmeDur raShiD ChoWDhurY:  
ako Som Sa neneChal umlčať
spolupráca: literarnyklub.sk, iCorn – 
international Cities of refuge network
jazyk: anglický

ahmedur rashid 
Chowdhury, prezývaný 
tutul, založil v roku 1990 
časopis a neskôr aj 
vydavateľstvo Shuddhashar. 
Po pokuse o vraždu musel 
z Bangladéša ujsť a dnes 
žije v exile. Zhovárať sa 
s ním bude novinár mirek 
tóda.

[fjúžn]  16 ročník festivalu
nových menšín
www.fjuzn.sk

organizuje
Nadácia Milana
šimečku16—25 9 2021 

Bratislava

program festivalu



SoBota 18.9. 

14:00 – 22:00 / tyršák, tyršovo nábrežie
komunitné podujatie / vstup voľný
[fjúžn] na tYršáku

komunitný deň plný 
rozprávok, hudby, tanca, 
rozhovorov a všeličoho 
ďalšieho. tešiť sa 
môžete aj na umelecké 
workshopy, ochutnávky 
nápojov, volejbalový turnaj, 
či stánky neziskoviek 
a cudzineckých komunít.

neDeľa 19.9. 

15:00 / štart z mickiewiczovej 4
prechádzka / vstup voľný
[fjúžn] Walk S juliou itin
jazyk: slovenský

historička julia itin 
momentálne pripravuje 
knihu o predvojnových 
kachličkách. možno aj 
o nich nám porozpráva 
počas toho, ako nás 
bude sprevádzať „svojou“ 
Bratislavou.

19:00 / nová Cvernovka, račianska 78
tanečné divadlo / 5 € predpredaj / 8 €
katarína ZagorSki:  
PoZor, PorCelán

Predstavenie, v ktorom 
je porcelánom sólistka 
Baletu SnD, reona Sato, 
kombinuje súčasný tanec, 
balet, film, fotografiu 
a bublinkovú fóliu na 
nahrávky kultovej dublinskej 
kapely the jimmy Cake.

PonDelok 20.9. 

17:00 / Bamboo, námestie SnP 30
diskusia / vstup voľný
BuDe nguYen nový kováč? 
jazyk: slovenský

vietnamci prichádzali do 
bývalého československa 
už od 50. rokov 
20. storočia. aké je dnes 

postavenie tejto komunity 
u nás? a aké by mohlo byť 
v budúcnosti? hostia: niki 
trang, Zuzana kumanová, 
viet Phuong, lászló 
Bukovszky

19:00 / teatro Colorato, františkánske 
námestie 2
divadlo / vstup voľný
forum theatre
jazyk: anglický

kolektívne dielo skupiny 
ľudí rôzneho pôvodu, ktoré 
vzniklo metódou divadla 
fórum, počas ktorej sa 
herci (aj diváci) stretávajú 
spolu na scéne a diskutujú 
o reálnych príbehoch 
a témach diskriminácie 
a útlaku v spoločnosti. 

utorok 21.9. 

14:00 / online
webinár / vstup voľný
StorieS that move: iDentita 
a roZmanitoSť
jazyk: slovenský

každý z nás je členom 
rôznych skupín a zastáva 
vo svojom živote 
rozličné roly. niektoré sa 
v priebehu času menia, iné 
nie. na webinári s využitím 
online vzdelávacieho 
portálu Stories that move 
sa pozrieme bližšie na to, 
ako vnímame seba a iných. 

18:00 / Zrkadlová sieň Primaciálneho 
paláca, Primaciálne námestie 1
diskusia / vstup voľný
aSk the maYor: Q&a With  
matÚš vallo
jazyk: anglický

v roku 2019 primátor 
matúš vallo po stretnutí 
s cudzincami povedal: 

„Želám si, aby mesto prijalo 
všetkých, ktorí chcú v ňom 
zapustiť korene bez ohľadu 
na ich pôvod.“ aj o tom, 



ako sa mu v tomto úsilí darí, 
sa s ním bude rozprávať 
venus jahanpour. 

StreDa 22.9. 

17:00 / kalab, Zámocká 5
diskusia / vstup voľný
otvára(j)me hraniCe
spolupráca: Centrum pre výskum etnicity 
a kultúry
jazyk: slovenský

Diskusia o najnovších 
výskumoch postojov 
obyvateľov Slovenska 
k cudzincom 
a perspektívach migračnej 
politiky. hostia: elena 
gallová kriglerová 
(Centrum pre výskum 
etnicity a kultúry), nina 
galanská (nadácia milana 
šimečku), ján orlovský 
(migračný úrad mv Sr).

19:00 / kalab, Zámocká 5
vernisáž / vstup voľný
miChaela nagYiDaiová: tam, kDe 
raStÚ lÚčne kvetY
spolupráca: kalab
jazyk: slovenský

michaela v roku 2019 po 
prvý raz navštívila miesto 
v horách severného 
grécka, z ktorého musela 
ako malé dieťa utiecť jej 
stará mama. aj o tom na 
porozpráva na otvorení 
výstavy.

štvrtok 23.9. 

13:00 – 16:00 / Stará jedáleň, kadnárova 7 
(vstup z Peknej cesty)
seminár / vstup voľný
unitY in CommunitY
spolupráca: mareena
jazyk: slovenský

na seminári vám mareena 
predstaví príručku na 
organizovanie inkluzívnych 
komunitných podujatí, ako 
aj príklady z praxe.

17:00 / hviezdoslavovo námestie
koncert / vstup voľný
CharitY flaSh moB DanCe
spolupráca: iWCB – international Women's 
Club of Bratislava, Superar Slovakia

Príďte si aj vy zatancovať 
s detským zborom Superar 
a podporte tak Centrum pre 
deti a rodiny, ktoré pomáha 
deťom so zdravotným 
postihnutím a závažnými 
ochoreniami. 

18:00 / miesto bude upresnené
prednáška / vstup voľný
kaPitalkS: return to Zion – or to 
PaleStine?
spolupráca: kapitál
jazyk: anglický

Prednáška izraelsko-
dánskeho hudobníka 
a publicistu jonathana 
ofira, ktorý porozpráva 
aj o svojej ceste do lifty, 
jednej z palestínskych 
dedín, ktoré boli v roku 
1948 etnicky vyčistené. 

19:00 / Bohéma Bar, námestie SnP 30
diskusia / vstup voľný
aPPleS & hruškY:  
koméDia & BorDerS
jazyk: slovenský, anglický

v tohtoročnej verzii apples 
& hrušky bude komička 
nasi a. motlagh diskutovať 
s hosťami o hraniciach, 
ktoré sú definované a tiež 
rozmazávané humorom. 
ten nám síce pomáha 
vyrovnať sa s ťažkými 
časmi, no dokáže tiež 
vyvolať nové konflikty. 

20:30 / Bohéma Bar, námestie SnP 30
stand-up / vstup voľný
joke'S on You
jazyk: anglický

anglická stand-up comedy 
show, počas ktorej sa 
vás rozosmiať pokúsia 
nasi a. motlagh, Siavash 
a. motlagh, mitch leffler, 
matej makovický a alan 
henderson.



Piatok 24.9. 

19:00 / nová Cvernovka, račianska 78
storytelling / 5 €
BratiSlava true StorieS
spolupráca: Story nights, iSaC – 
international Society for arts and Culture
jazyk: anglický

Storytelling je kombináciou 
dokumentu a divadla, 
ktorá ponúka intímny 
a obohacujúci zážitok 
divákom i účinkujúcim. 
každý rozprávať bude mať 
7 minút na to, aby vám 
rozpovedal svoj príbeh na 
tému hraníc. 

22:00 / nová Cvernovka, račianska 78
párty / 8 € a 9 € predpredaj / 10 €
elektro hafla: CheB runner
Dj ramZY al SPinoZa / maWt
spolupráca: nová Cvernovka

Spoznajte bohatý svet 
klubovej hudby Blízkeho 
východu, orientu 
a tanečnej world music. 
tentokrát sa vám okrem 
pravidelných rezidentov 
predstaví aj producent 
Cheb runner – hudobný 
hurikán s marockými 
koreňmi. 

SoBota 25.9. 

19:00 / kostol klarisiek, klariská 3
koncert / 7 € predpredaj / 10 €
eQual: Soho reZanejaD / georgij 
BagDaSarov & Slávo krekovič
DreveňákovCi
spolupráca: Bratislavské kultúrne 
a informačné stredisko

Záverečný koncert 
nevšedných interpretov 
v nevšednom priestore. 
Účinkujú: Soho rezanejad, 
georgij Bagdasarov + Slávo 
krekovič, Dreveňákovci

výStavY

7.9. – 20.9. / Bratislava
humanS of [fjúžn]

aj tento rok môžete na 
citylightoch v uliciach 
mesta „stretnúť“ tváre 
16. ročníka festivalu.

do 26.9. / archipelágo, tyršovo nábrežie
refjÚŽn PoSter & art of fjÚŽn

výstava plagátov, ktoré 
vznikli počas 2 ročníkov 
súťaže, ktorú pri príležitosti 
Svetového dňa utečencov 
vyhlasuje nadácia milana 
šimečku.

22.9. – 15.10. / kalab, Zámocká 5
miChaela nagYiDaiová: tam, kDe 
raStÚ lÚčne kvetY
spolupráca: kalab

Počas obdobia gréckej 
občianskej vojny (1946 – 
1949) boli desaťtisíce detí 
z grécka umiestnené do 
bývalých komunistických 
či socialistických krajín 
vrátane československa.
výstava je spojením 2 pro-
jektov, v ktorých autorka 
skúma hlboké spojenie 
medzi jednotlivcom a kon-
krétnym miestom, zameria-
va sa na migráciu, skryté 
histórie a rodinné korene 
a dokumentuje miesto, kde 
história naďalej zohráva 
dôležitú úlohu pri formovaní 
súčasnej atmosféry. 

uPoZornenie
na väčšinu podujatí je potrebné sa zaregis-
trovať alebo si zakúpiť vstupenku vopred. 
jednotlivé podujatia sa budú konať v rôz-
nych epidemiologických režimoch, ktoré 
sa môžu ešte podľa vývoja situácie zmeniť. 
Preto sledujte aktuálne informácie na www.
festival.fjuzn.sk alebo na facebooku [fjúžn]. 


