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Druga edycja Festiwalu kultur azjatyckich FantAzja
Czy kiedykolwiek marzyłeś o podróży do Azji? A może zwyczajnie fascynujesz się
kontynentem azjatyckim? Już wkrótce będziesz miał okazję wybrać się w podróż – i to nie dalej
niż kilka kilometrów od swojego domu. W dniach 3-4 marca na terenie Kampusu Głównego
Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, odbędzie się druga
edycja Festiwalu Kultur Azji FantAzja.
Wydarzenie to będzie niczym szwedzki bufet kultur – odwiedzimy Chiny, Japonię, Koreę Południową,
Tajwan, Mongolię, Tybet, Indie, Birmę, Wietnam, Indonezję, Malezję i Sri Lankę. Wspólnie
przełamiemy wszelkie stereotypy, tak głęboko zakorzenione w ludzkiej mentalności. Pokażemy, jak
bardzo różnorodne i jednocześnie bogate są kultury tego regionu. Wybierzemy się razem na spacer
Murem Chińskim, wyruszymy w głąb sundarbanów na poszukiwanie Tygrysa Bengalskiego, a także
skosztujemy azjatyckich potraw, delektując się ich orientalnym smakiem. Weźmiemy udział w
koncertach muzycznych, które przeniosą nasze myśli na indonezyjskie wyspy, czy do Kraju Kwitnącej
Wiśni.
Dwudniowy festiwal będzie obfitował w pokazy, warsztaty i degustacje o zabarwieniu azjatyckim.
Większość atrakcji, w tym koncerty, pokazy sztuk walki i tańca azjatyckiego, prelekcje, i wykłady
prowadzone przez uniwersyteckich wykładowców, będzie miała miejsce w gmachu Starej Biblioteki
Uniwersytetu Warszawskiego.
Wśród atrakcji znajdują się między innymi prelekcja podróżnika Robba Maciąga, pokaz chińskich
sztuk walki w wykonaniu Mistrza Nam Bui Ngoca, prelekcja slajdowisko prof. Bogdana Góralczyka na
temat Birmy, czy występ Grupy Gamelanowej. Będzie można dowiedzieć się więcej o wycieczkach do
Azji organizowanych przez Biuro Podróży CT Poland, spróbować specjałów tradycyjnej kuchni
malezyjskiej czy japońskiej oraz nacieszyć ucho melodią płynącą z tajwańskich instrumentów.
„FantAzja oferuje unikalną wartość, jaką jest wgląd w esencję obcych nam kultur. W taniec, sztukę,
filozofię, religię, podróże... Kawałek świata przywozi do Warszawy i nim inspiruje!” powiedział Tomek
Michniewicz, znany dziennikarz i podróżnik, autor takich bestsellerów jak „Gorączka”, czy „Samsara”,
który brał udział w pierwszej edycji Festiwalu.
Szczegółowy program Festiwalu oraz dodatkowe informacje na temat tego wydarzenia dostępne są
na stronie:
www.festiwalfantazja.pl
Podsumowanie
Kiedy?
3-4 marca 2012
Gdzie?
Stara Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Strona internetowa
www.festiwalfantazja.pl
Facebook:
http://www.facebook.com/fantazja.festiwal
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Adrianna Filipiak
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Czym jest AIESEC?
AIESEC jest największą organizacją pozarządową prowadzoną przez studentów. Jest obecny w 110 krajach na
świecie i liczy 60 000 członków. W AIESEC tworzysz i prowadzisz projekty o różnorodnej tematyce m.in.
marketing, technologie informacyjne, edukacja międzykulturowa itp.
Masz również możliwość wyjazdu na praktykę zagraniczną, bierzesz udział w międzynarodowych konferencjach,
a także zdobywasz nowe umiejętności takie jak: zarządzanie czasem, sztuka prezentacji, sprzedaż, negocjacje.

