Nyhedsbrev april 2006

Kære Alle,
Så er der igen nyt fra foreningen – det passer jo fint med forårets komme.
I nyhedsbrevet kan du læse om de forskellige projekter der er i gang.
Hjemmesiden er nu oversat til russisk, og vil snarest blive opdateret. Der
er fortsat brug for at få hjemmesiden oversat til engelsk, så det er en
kommende opgave. Kommentarer, kritik og forslag modtages meget
gerne.
Hjemmesidens adresse er: http://verdenskvinder.dk
Filmprojektet ”Kvinders vej til indflydelse” bevæger sig fremad. Der er
ved at blive lavet en lille kort film, der skal bruges i forbindelse med den
videre fundraising. Du kan nu se et par billeder fra filmklippet på
hjemmesiden.
Vi har fået en bevilling fra Hermod Lannungs Fond, der har betalt for
arbejdet ind til nu. Projektet administreres af Thomas Engels filmselskab
”Sound of Sunrise” og Thomas har lavet nogle fantastisk flotte filmklip.
Bog-projektet for indvandrerkvinder (på russisk) er nu blevet igangsat.
Der er lavet en detaljeret og gennemarbejdet projektbeskrivelse. Der er
søgt en række fonde om støtte til projektet.
Børneteatergruppen ”Orphanage” fra Taraz, Kaskhstan er nu blevet
inviteret til København i september måned 2006, hvor de er inviteret til
at deltage i Nørrebro Kulturfestival.
Børneteatret har spillet flere gange i udlandet, og de har modtaget flere
priser. De vil kunne spille 3-4 forskellige forestillinger, så det bliver ikke
noget problem at sætte et program sammen.
Når vi har de endelige aftaler på plads, skal vi have sat et program
sammen og fundet penge til ophold osv. Der vil vi få brug for jeres hjælp.
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Fotoudstillingen om kvinders forhold i Kasakhstan og Usbekistan afventer
indtil videre svar fra forskellige fonde om finansieringen af projektet. Så
snart det er faldet på plads skal vi have programmet for udstillingen sat
på skinner, så den kan komme rundt forskellige steder.
Der er indtil videre givet en bevilling fra Politikens fond til delaktiviteter i
forbindelse med udstillingen.
Alma har fået tilsagn fra Kulturhuset i Vanløse, som meget gerne vil vise
udstillingen i august 2006.
Der afholdes den første ordinære generalforsamling for alle medlemmer
af foreningen Verdens kvinder i Danmark, onsdag d. 31. maj 2006 kl.
19.00 Blågårdsgade 14 2. tv., 2200 København N.
Dagsorden udsendes sammen med nyhedsbrevet.
Du bliver medlem af foreningen ved at indbetale 100,00 kroner på
kontoen:
Reg.nr.: 8411 Kontonummer: 409-82-20 (Fælleskassen)
Husk også at sende en mail til alma@verdenskvinder.dk med dit navn og
adresse.
Hvis du har spørgsmål eller gerne vil vide mere om projekterne og vores
aktiviteter, er du meget velkommen til at kontakte mig på mail-adressen:
alma@verdenskvinder.dk
Kærlig hilsen
Alma

