Nyhedsbrev januar 2006

Kære Alle,
Godt Nytår!
Dette er det første nyhedsbrev, og vi håber selvfølgelig at der vil komme
mange flere.
Foreningen har nu fået sin egen bankkonto i Fælleskassen og det er nu
muligt at blive rigtigt medlem ved at indbetale 100,00 kroner på kontoen:
8411 – 409-82-20
Der er også lavet en hjemmeside, som vi håber er så god, at du vil
anbefale den til andre. Vi har brug for at få den oversat til engelsk og
russisk, så det er en kommende opgave. Kommentarer, kritik og forslag
modtages meget gerne.
Hjemmesidens adresse er: http://verdenskvinder.dk
Filmprojektet ”Kvinders vej til indflydelse” går rigtig godt. Der er i
forbindelse med kommunalvalget d. 15. november blevet optaget nogle
dele til filmen, og ud fra materialet vil der blive lavet en lille kort film, der
skal bruges i forbindelse med den videre fundraising. 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.
Børneteatergruppen ”Orphanage” fra Taraz, Kaskhstan har fået et
rejsestipendium. Vi arbejder derfor på at få lavet en invitation sammen
med Københavns Kommune. Vi afventer i øjeblikket et endeligt svar, og
hvis ikke det går i orden, må vi se hvad vi så kan finde på. Der er
børneteaterfestival på Falster i slutningen af april måned, så vi håber at vi
kan kombinere deres besøg med den.
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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 svaret fra kommunen, skal vi have sat et program sammen og
fundet penge til ophold osv. Der vil vi få brug for jeres hjælp.
Fotoudstillingen om kvinders forhold i Kasakhstan og Usbekistan er også
rykket et skridt nærmere. Alma har fået tilsagn fra Kulturhuset i Vanløse,
som meget gerne vil vise udstillingen i august 2006. Vi går nu i gang med
at finde penge til projektet og så snart det er faldet lidt på plads skal vi
også have programmet for udstillingen sat på skinner, så den kan komme
rundt forskellige steder.

Kærlig hilsen
Alma

