
Прес-Реліз 

ГОЛОСИ З ХАММА: показ фільму та презентація проекту
в рамках відкриття виставки «Нічого про нас без нас»
мережі media.diversity! (NMV)
Пт 02.12.22 18:00 – 20:00 Вхідбезкоштовний. Догляд за дітьми на місці.
Сб, 03.12.22, 12:00 –13:00, екскурсія по виставці з Megha Uchil (NMV)

міська бібліотека Хамма, Platz der Deutschen Einheit1, 59065 Hamm 

Контакти: 01521 571 0051; theairisfree4u@gmail.com; Виставку можна оглянути в читальному 
кафе бібліотеки до 17 грудня.

Проект «ГОЛОСИ З ХАММУ» та виставка «Нічого про нас без нас» від загальнонаціональної 
мережі медіа-мейкерів із досвідом втечі та міграції — це створення медіа, пошук власного 
голосу та надання соціальної різноманітності видимості й чутності на місці. Хто на кого, що і 
як звітує? Як ви створюєте власні ЗМІ? Що можуть зробити громадське радіо та ЗМІ? Як ми 
самі можемо стати активними в Хаммі? Це лише деякі з питань, які тут будуть розглянуті. 
Відвідувачі також можуть зробити свій внесок у виставку. Виставка мультимедійна та 
інтерактивна. 

З початку вересня Міжнародний жіночий форум (IFF) у співпраці з Claudia Wegener/ radio 
continental drift запросив жінок, дітей та молодь з досвідом біженців та міграції на серію 
медіа-семінарів та медіа-продукції в рамках Проект «ГОЛОСИ З ХАММА». 

Завершенням заходів є показ фільмів проекту в рамках відкриття виставки netzwerk 
medien.vielfalt! «Нічого про нас без нас». Ви можете дізнатися більше про мережу та 
пересувну виставку на medienvielfalt.net 

Серія семінарів та інтерв’ю з жінками відбулася в Хаммі з вересня по листопад. На вступних 
медіа-семінарах жінкам було запропоновано випробувати звукозаписи та інтерв’ю як форму 
самовираження. Були проведені майстер-класи з оповідання історій зі звуком, творчого 
письма та дискусій для жінок з досвідом біженців та міграції. Діти та молодь також були 
запрошені на ГОЛОСИ З ХАММА, щоб візуально розповісти історії зі свого повсякденного 
життя в Хаммі за допомогою відео та смартфонів. 

Співпродюсери ГОЛОСИ З ХАММА включають Raras Umaratih, Shokoufeh Eftekhar та Sören 
Meffert (відео), Joseph Mahame (звук), Mahtab Dardarsefatmahboob (творчий текст) та    
Dorothee Borowski (графіка) а також Megha Uchil та Mahtab з netzwerk medien.vielfalt! 

Проект співпраці Міжнародного жіночого форуму (IFF), Допомоги біженцям Хамма (FHH) та 
Форуму за довкілля та справедливий розвиток (FUgE). 

Проект фінансується в рамках федеральної програми «Живи демократія!» Федерального 
міністерства у справах сім'ї, людей похилого віку, жінок і молоді. 

Завершення проекту також фінансується в рамках програми фінансування KOMM-AN землі 
Північний Рейн-Вестфалія 
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