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Vi ønsker hjertelig velkommen til Internasjonal Uke 2011- en uke fylt med arrangementer og 
aktiviteter for hele byens befolkning! 

For åttende gang på rad blir Internasjonal Uke arrangert i Bergen. Vi ønsker å skape økt 
interesse, forståelse og engasjement for internasjonale utviklingsspørsmål og om FNs tusen-
årsmål.

Internasjonal Uke skal synliggjøre det internasjonale mangfoldet i Bergen. I løpet av uken kan 
dere få med dere gratiskonserter i Musikkpaviljongen, filmer, debatter, utstillinger, rollespill, 
internasjonal musikk, internasjonale barnedager og mye mer!  I slutten av uken, 29.oktober, 
vil det bli arrangert en internasjonal folkefest på Torgalmenningen. Dette vil bli et storslått 
engasjement med aktiviteter fra både scenen og i solidaritetsteltene. Arrangementet har et 
spesielt fokus på redesign og frivillighet.

Vi håper at så mange som mulig tar turen innom arrangementene, og ønsker dere alle en 
innholdsrik uke med nye kulturelle opplevelser!

Hjertelig velkommen til en innholdsrik Internasjonal Uke i Bergen.

Arne Øi, avdelingsleder FN-sambandet Vest

Hilde Aspenes Sjøbø, prosjektleder Internasjonal Uke i Bergen 2011

Tusenårsmålene
1. Utrydde ekstrem fattigdom og sult 

2. Sikre grunnutdanning for alle 

3. Fremme likestilling og styrke kvinners stilling 

4. Redusere barnedødeligheten 

5. Redusere svangerskapsrelatert dødelighet 

6. Bekjempe HIV/AIDS, malaria og andre dødelige sykdommer 

7. Sikre bærekraftig utvikling  

8. Bygge et globalt partnerskap for utvikling

Velkommen til Internasjonal Uke 2011
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Mens vi venter på Internasjonal Uke

Konferanse om klima og menneskerettigher
Bergen kommune og Fremtidens byer m/flere inviterer til  
konferanse om Klima og menneskerettigheter. 

Påmelding Sidsel.Sorgard@bergen.kommune.no

20. oktober kl. 08.00-16.00  
Radisson Blu Hotell Norge 

Kirkens Nødhjelp klimaseminar 
”Mer kraft- mindre forbruk global kraftkrise,  
hva har det med meg å gjøre?”

Detaljert program og påmelding innen 17. okt  
til www.kirkensnodhjelp.no

20. oktober kl. 17.30-21.30  
Lærerhøyskolen på Landås,  
Landåssvingen 15

Torsdag kan du lade opp til Internasjonal Uke 
med to klimakonferanser



Velkommen til åpning av Internasjonal Uke 
ved Musikkpaviljongen

Fredag 21. oktober kl. 16.00
Ordfører Gunnar Bakke tar seg av den høytid-
lige åpningen, etterfulgt av gratis konsert i 
Musikkpaviljongen med Moussa Diallo Trio. Moussa 
Diallo har besøkt Internasjonal Uke flere ganger 
tidligere, og vi kan garantere en varmende høst-
konsert med heftige rytmer når han sammen med 
gambierne Dawda Jobarteh og Salieu Dibba på kora 
og perkusjon drar i gang uken.

Minerydding i byparken
Norsk Folkehjelp er en av verdens største humani-
tære minerydderorganisasjoner, og rydder miner 
i 15 land. Tv-aksjonen 2011 ”Vi rydder for livet” 
er til inntekt for dette arbeidet. Under åpningen 

av Internasjonal Uke kan du oppleve en ekte minerydder fra Norsk Folkehjelp demonstrere 
minerydding på plenen ved Musikkpaviljongen. De vil også vise fram utstyr og ulike former 
for miner og eksplosiver. Så om du er en av de mange tusen som skal bidra med penger eller 
gå med bøsse på TV-aksjonen 23. oktober, må du komme å se hvordan pengene skal brukes. 
Bli bøssebærer på www.blimed.no
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Norsk Folkehjelp viser minerydding  
i Byparken under åpningen av  
Internasjonal Uke

Årets åpning finner sted  
på og rundt Musikkpaviljongen
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Internasjonale Barnedager og FN-dagen
Velkommen til Internasjonale Barnedager som er fylt med morsomme aktiviteter for store og 
små! FN-løype, ansiktsmaling, bygging av flaggermushus og ulike konserter med internasjonale 
artister er noen av det vi tilbyr denne uken. Alle arrangementene er gratis! 

Fredag 21. oktober kl. 12.00 BIKS

Åpning av Internasjonale Barnedager 

Søndag 23. oktober kl. 11.00 Koengen

FN-agent, barneløype på Koengen og  
familiekonsert på BIKS 

Kl. 11.00-13.00 arrangeres det barneløype på Koengen i forbindelse med NVIO sin årlige 
FN-marsj. Bli en FN-agent, og delta i løypen med morsomme aktivitetsstasjoner som blant 
annet ansiktsmaling, bygging av flaggermuskasser og sekkeløp. FN-filuren kommer på besøk 
og deler ut premier til alle barna. 

Kl. 13.00  Veteranbuss fra Koengen til BIKS hvor selveste Moussa Diallo skal stå for underhold-
ningen! Han er bassgitarspiller, sanger og eventyrforteller. La deg inspirere på hjemmesiden  
hans: www.moussadiallo.com

En fin FN-blå veteranbuss  
er transportmiddelet mellom  
barneløypen på Koengen og  
familiekonserten på BIKS
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Mandag 24. oktober (FN-dagen) kl. 12.00 Festplassen

FN-filuren, barneløype og kunstnerisk forestilling 
Kl. 12.00-14.00 arrangeres FN-filurens løype rundt lille Lungegårdsvann for å feire FN-dagen.

Alle barn er hjertelig velkommen til å ta del i denne rebusløypen om FN, og bli ekte FN-agent. 
Alle som deltar får diplom! 

Kl. 12.00-13.00 arrangerer KLDanse – og kunstprosjekt ”Thud! 
Moving endangered spaces” en kunstnerisk forestilling for barne-
hagebarn på gressplenen like ved Festplassen: Tema er Hverdag/
Everyday.

Søndag 30. oktober kl. 13.00 BIKS/FENSAL

Familiy Reggae Disco 
Et positivt sted å være for deg mellom 0 og 100! Bare kreativiteten 
setter grenser – her er det rom for alt fra ansiktsmaling og hår-
fletting til sirkusskole og dans, alt akkompagnert 
av deilig reggaemusikk med selecta (Dj) Dominic 
Reuben. Dessuten kommer Isabella for å flette hår, 
Leon fra Spinn Sirkusskole og ansiktsmaler Crazie 
Simple. Dette er for mennesker i alle aldrer og fra 
hele verden, hvor formålet er sosial utfoldelse, lek 
og kulturelt påfyll. Les mer og se bilder og videoer 
på www.familyreggae.com, eller kom og se selv!

FNs flaggermusår
Flaggermus er verdens eneste flygende  
pattedyr og er avgjørende for vårt globale 
miljø. Bli med å bygge flaggermuskasse under 
FN-løypen  på Koengen.



International Student Day

Swapping Party
How often do you throw things away because you are fed up with 
them? Instead of contributing to growing landfill sites, why not give 
your things a new home whilst simultaneously finding new things for 
yourself at a swapping party? How it works: You deliver in the things 
you want to swap and in return you receive tickets/credits. These credits 
can then be used to 'purchase' items at the swapping party. The more 
things you take with you to swap, the more you can swap for. Usable 
things are swappable tings!

28. oktober kl. 16.00 Studentsenteret 

Bergen Student Food Competition
Bergen Student Food Competition has become somewhat of a tradition on the International 
Student Day programme. Teams from different nations compete to make the best dish of 
the evening and to defend the culinary honour of their home countries. As a member of 
the public you get the chance to sample a wide selection of international cuisine for free!

28. oktober kl. 18.45 Studentsenteret 

International Quiz
After the Food Competition, we will conclude the vening with a quiz in English. There can be 
a maximum of five people per team, great prizes for the winning teams. Participation is free.

28. oktober kl. 21.00 Muntlig, Studentsenteret 
1212

FN dagen 
FN-dagen 24. oktober markeres 
jorden rundt og i Bergen blir dagen 
feiret midt i sentrum! 

Program: 
Kl. 10.00 Åpning av utstillingen 
 ”Min første skoledag” på Rådhuset. 

Kl. 12.00-14.00 FN-agent barneløype 
rundt lille Lungegårdsvann og kunstnerisk 
forestilling for barn i aldersgruppe 0-4 år.

Kl. 16.00 Gratis konsert i Musikkpaviljongen 
med Hot Club De Norvège.

FN-sambandet holder til i Luftskipet denne 
dagen. Kom og still spørsmål eller slå av en prat 
med oss!

13

FNs bursdag feires i Bergen og  
i hele verden. FN-Filuren prøver  
å få med det meste
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Bergen Internasjonale Musikkfestival 
tilbyr 21 konserter inne og ute i løpet 
av Internasjonal Uke

Afrobeat fra Lagos, ørkenblues fra Sahara, gjeter-funk fra Lesotho, timba fra Bergen, 
tango fra Trondheim, string-swing fra Oslo, gresk rebetika fra Gøteborg, afrikansk funk 
fra København, svensk-finsk samba, thailandsk populærmusikk, ny norsk jazz og mye mer. 
Velkommen til den fjerde utgaven av Bergen Internasjonale Musikkfestival- en viktig del av 
Internasjonal Uke!

Billetter kan kjøpes hos www.billettservice.no, Revy og Teaterservice, Apollon, Posten, 
Narvesen, 7-Eleven og Billettservice sine øvrige utsalgssteder.

Studenter og BT-kort 20 prosent rabatt.  
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Lill Lindfors  
Skandinavias ubestridte samba-dronning

Lill Lindfors entrer scenen i Grieghallen med en sekstett skreddersydd for anledningen. Hun 
er kanskje Nordens første representant for den såkalte verdensmusikken. Med hits som ”Hör 
min Samba” og lekre bossanovaer som ”Fri som en vind”, sørget hun for at det ble lyttet og 
danset til brasiliansk musikk i skandinaviske byer og bygder. 

22. oktober kl. 20.00 Grieghallen 395/320/250  

Moussa Diallo Trio 
Dansk-afrikansk lekestue

Moussa Diallo er født i Paris, oppvokst i Bamako og bosatt i København. Han har spilt i Bergen 
flere ganger tidligere, og har utallige fans på Vestlandet. Ved hjelp av sin varme utstråling, 
levende formidling og sitt musikalske håndverk i verdensklasse har Moussa blitt en sann 
bergens venn.  Med seg har han gambierne Dawda Jobarteh og Salieu Dibba på kora og perkusjon. 
Vi kan garantere en fantastisk opplevelse for hele familien!   

21. oktober kl. 16.00 Musikkpaviljongen, gratis 

21. oktober kl. 22.00 Jassbox: Hotel Grand Terminus, gratis 

22. oktober kl. 22.00 Cafe Sanaa, gratis 

23. oktober kl. 13.00 familiekonsert BIKS/Fensal, gratis

Moussa Diallo Trio kan du oppleve gratis hele fire ganger i løpet av Internasjonal Uke. 
Søndag 23. oktober er konserten tilrettelagt for barn
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Tango Ensillado 
Norsk tango i verdensklasse

I år er det 90 år siden verdens mest berømte tangomusiker, komponist og bandoneonist Astor 
Piazzola ble født. Dette feirer vi med besøk av Norges nye supertangokvintett Tango Ensillado. 
Gruppen kjennetegnes av et dypt engasjement, stor spilleglede og vanntett samspill. 

24. oktober kl. 21.00 BIKS/fensal NOK 180

Hot Club De Norvège
Smittende spilleglede og virtuos strengemusikk

Hot Club de Norvège har vært kontinuerlig på veien siden 70-tallet, og regnes 
internasjonalt som en av de aller fremste string-swing-gruppene. Med utgangs-
punkt i musikken til den legendariske sigøynergitaristen Django Reinhardt, har 
de i dag kommet frem til sitt eget uttrykk og sin egen unike sound. 

24. oktober kl. 16.00 Musikkpaviljongen gratis 

25. oktober kl. 20.00 BIKS/Fensal NOK 180

Bombino 
Ørkenblues fra Sahara

Gitaristen og låtskriveren Bombino er allerede en kultfigur innenfor såkalt ørkenblues og nevnes 
i samme åndedrag som Ali Farka Touré og Tinariwen. Han har en sentral rolle i dokumentaren 
Agadez – The Music and the Rebellion, som for tiden går sin seiersgang på filmfestivaler over 
hele verden. Dette blir Bombinos første konsert i Norge.

26. oktober kl. 21.00 BIKS/Fensal NOK 220

Batagraf & Trondheim Voices 
Stemmer og rytmer

Trondheim Voices har i samarbeid med Jon Balke og Batagraf arbeidet frem et nytt verk som 
tidligere har blitt framført på Moldejazz og Olavsfestdagane. Trondheim Voices består av ni 
erfarne sangsolister som jobber hardt med å endevende vokalimprovisasjon i ensembleform. 
Batagraf er Jon Balkes perkusjonsensemble og de utforsker yttergrensene i rytmisk samarbeid 
utledet av den vest-afrikanske Wolof-tradisjonen. 

27. oktober kl. 21.00 USF Verftet NOK 240 

Trondheim Voices opptrer sammen  
med Batagraf, som er inspirert av den 
vest-afrikanske Wolof-tradisjonen
Foto: Geir Mogen. Bata&TV



Bjørn Torske Band 
Norsk elektronikas gudfar

Tromsøværingen Bjørn Torske, som har bodd i Bergen i tjue år, er en av våre mest internasjonalt 
anerkjente Djs, og en av pionerene i norsk elektronika. Til BIMF har han med sitt eget band, og 
de sparer ikke på kruttet verken når det gjelder dekor, kostymer eller musikalske tolkninger.

28. oktober kl. 23.00 Kosmo NOK 100 

Seun Kuti & Egypt 80 
Det nye ansiktet til Afrobeat-
revolusjonen.

Der storebror Femi har gått sine 
egne veier, har Seun overtatt både 
arven og bandet etter faren deres, 
afrobeat-pioneren Fela Anikulapo-
Kuti. Egypt 80 starter i hjerteroten, 
forplanter seg nedover i danseføt-
tene og er hele tiden brutalt funky. 

29. oktober kl. 22.00 USF Verftet/
Røkeriet NOK 320

2020

Balkan og Beat Party & Dj prinsen Paulista 
Det har blitt tradisjon med Balkan Beat Party i Bergen. Denne kvelden inntar prinsen av 
Haugesund det ferske klubblokalet Kosmo med en bag full av festmusikk og en annen full av dekor. 

27. oktober kl. 23.00 Kosmo NOK 80

Liarbird 
Ny, norsk jazz

Ola Kvernberg samler de fremste eksponentene for ny norsk jazz til en sjelden oppvisning i 
musikalsk fantasi, samspill, driv og soloprestasjoner. Han har valgt sine absolutte favoritter 
blant fri-improvisatører og melodikere, og resultatet er en gruppe vi aldri tidligere har sett 
maken til på en jazzscene.

28. oktober kl. 21.00 USF Verftet NOK 240

Orquesta Cuba Tropical 
Timba fra Bergen

Orquesta Cuba Tropical har på kort tid etablert seg som Vestlandets 
mest aktive salsaband. Til BIMF har bandet invitert stjernetrompetisten 
Silverio Puentes fra Cuba som topper et allerede bunnsolid komp, 
anført av Luison Capote og Hades Hernandes. Det vil være dansekurs 
før konserten fra kl 20.00.

28. oktober kl. 22.00 BIKS/Fensal NOK 180 Fela Anikulapo-Kutis sønn spiller  
på Verftet lørdag 29. oktober

21
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Sotho Sounds 
Junk funk fra Lesotho

Gjeterne i Sotho Sounds lager instrumentene sine av ting folk har kastet - søppel. Men sangen og 
instrumenteringen passer absolutt ikke inn i denne kategorien. Den kan snarere betegnes som 
moderne folkemusikk. Visuelt er de like spektakulære som fjellene i deres hjemland.  Med rosa 
parykker, gummistøvler og hjemmelagde instrumenter av metallskrot, tre, fiskeinnvoller og ståltråd. 

29. oktober kl. 14.00 Torgallmenningen gratis 
29. oktober kl. 19.00 Nordnes Bydelshus

Rock Salaeng & Aem Apathcara 
Stjernedryss fra Thailand

Thailand er smilets land – og i kveld kan du finne ut hvorfor! Det er duket for en helaften 
med thaistjernene i Rock Salaeng som stiller med fullt band samt mor lam-sangerinnen Aem 
Apatchara. Det blir servert deilig thaimat. 

29. oktober kl. 19.00 Rick’s Teater NOK 350

Pireus & Bergen Munnspillorkester 
Hellas med Stellas

Lyden av klimprende bouzoukistrenger er lyden av Hellas. Og lyden av gresk-svenske Pireus 
minner om tradisjonen fra komponisten og politikeren Mikis Theodorakis. Deres sanger bygger på 
musikksjangeren rebetika. I tillegg får vi besøk av Bergen Munnspillorkester. Staselig antrukket 
i nikkers, beksømstøvler og sixpence.

31. oktober kl. 20.00 BIKS/ Fensal NOK 220 
Sotho Sounds lager instrumentene sine av det andre 
ikke vil ha. Lørdag 29. oktober kan de oppleves i 
byens hjerte - Torgallmenningen



Stikk- innom-konserter i Musikkpaviljongen
I samarbeid med Bergenhus og Årstad kulturkontor og BIMF tilbyr vi to gratiskonserter i 
musikkpaviljongen. En varmende opplevelse i oktobermørket.

Moussa Diallo Trio 
Moussa Diallo besøker igjen Internasjonal Uke. Ved hjelp av sin varme 
utstråling, levende formidling og sitt musikalske håndverk i verdensklasse 
har Moussa blitt en sann bergensvenn.  Med seg har han gambierne 
Dawda Jobarteh og Salieu Dibba på kora og perkusjon. 

Fredag 21. oktober kl. 16.00

Hot Club De Norvege
Hot Club de Norvège regnes internasjonalt 
som en av de aller fremste string-swing-
gruppene. Med utgangspunkt i musikken til 
den legendariske sigøynergitaristen Django 
Reinhardt, har de i dag kommet frem til sitt 
eget uttrykk og sin egen unike sound.

Mandag 24. oktober (FN-dagen) kl. 16.00

FNs Internasjonale Ungdomsår 
Bli med å realisere FNs tusenårsmål og fremme solidaritet mellom ulike 
kulturer, religioner og generasjoner! 

FN-sambandet i samarbeid med 2gether, Wayforward, Ungdoms-
huset 1880 og United World College i Fjaler inviterer til:

Et dobbeltliv
”Hvordan skal jeg passe inn?” En tema- og debattkveld med 
inspirerende innledere, hvor ungdommen står i fokus. Mange 
unge sliter med å finne sin plass i skolegården og lever et ”dob-
beltliv” hvor de har en identitet hjemme og en identitet ute. Kom 
og si hva du mener!

Wayforward sin dansegruppe åpner temakvelden og Richard Kiwanuko, 
som ble utnevnt som årets forbilde i 2010, holder åpningsinnlegg.  

26. oktober kl. 18.00-20.00 Ungdomshuset 1880

Ungdommens Internasjonal Dag 
Lyst å lære om land og kulturer fra hele verden på en dag? Kom og opplev 
dans, musikk, mat og opplevelser fra alle verdens hjørner! Ungdommer 
fra United World College i Fjaler inviterer til internasjonal dag.  

28. oktober kl. 10.00-14 og 16.00-18.00 Ungdomshuset 1880
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Møter, seminarer og kurs 

FN for dummies
Har du noen gang følt deg utenfor i samtaler om FN? Er du av og til usikker på hva FN egentlig 
gjør? Her får du en gylden mulighet til å friske opp din kunnskap om FNs virksomhet i verden. 
Foredraget blir holdt av Arne Øi, avdelingsleder i FN-sambandet Vest.

25. oktober kl. 18.00 CMI Resursenter på Dragefjellet, arr. FN-studentene

Asylpolitikk for dummies
Asyldebatten flommer over med ulike begrep, men nyansene forsvinner ofte bak retorikken. 
Irfan Qaiser fra flyktning- og integreringsseksjonen i Norsk Folkehjelp forklarer asylpolitikken, 
slik at alle kan delta i debatten.

25. oktober kl. 19.00 Egget på Studentsenteret arr. Norsk Folkehjelp Ungdom 

Folkerett for dummies 
Det internasjonale samfunnet preges av en stadig større grad av samhandling, og dermed et 
økt potensiale for uenighet og konflikt. På samme måte som ved indre forhold i staten prøver 
man å begrense konfliktpotensialet gjennom rettslig regulering. Tema for møtet er hva som 
kjennetegner et rettssystem der stater og internasjonale organisasjoner møtes og hvor de 
faktiske og politiske verdikollisjonene kan være meget store. 

Foredragsholder er Knut Einar Skodvin- stipendiat på det Juridiske fakultet. 

26. oktober kl. 18.00-19.30 på CMI arr. FN-studentene

Menneskehandel for dummies 
"Hva er menneskehandel? Hvem utsettes for 
det, hvordan og hvor skjer det?” Amnesty 
Studentene Bergen gir deg svar på alt du 
ikke visste du lurte på om menneskehandel 
både historisk og dagsaktuelt. Innleier Elin 
Monstad. Film: Lilja for ever m/debatt.

27. oktober kl. 19.00-21.00 i seminarrom C 
på Studentsenteret arr. Amnesty Studentene 
Bergen 

Konferanse om gjenbruk & bærekraft, materialer i en ny tid 
Globale utfordringer som ressursknapphet og klimaendringer stiller stadig nye krav til nærings-
liv og enkeltpersoner. Hvor omstillingsdyktige er vi egentlig, og hvilke innovative nyskapinger 
finnes allerede der ute? 

Konferansier er Siren Sundland, Visjon Vest. Det blir også presentasjon av bidrag til BiR og 
Bergen kommunes Redesign pris. 

Program på www.bergen.kommune.no/klimafestivalen

Gratis. Begrenset antall plasser. Påmelding til sidsel.sorgard@bergen.kommune.no

21. oktober kl. 9.00-14.00 Grand Hotell Terminus arr. Bergen kommune, Design Region 
Bergen og Grønn Hverdag, i samarbeid med Visjon Vest, Hordaland Fylkeskommune, Norsk 
Form, Fremtidens byer, Bergen Næringsråd og FN sambandet. 

Filmen Lilja 4-ever er en sterk beretning om  
menneskehandel. Filmen innleder til samtale.



Kurs i selvpresentasjon 
Når ledere og jobbsøkere fra ulike kulturer møtes i jobbintervjuet, hva 
skjer da? Kurset tar for seg forskning på kulturelle forskjeller i job-
bintervju  og hvordan norske ledere vurderer søkere som presenterer 
seg. Foredraget er ved Hege Høivik Bye (bildet). Hun har doktorgrad på 
temaet selvpresentasjon i jobbintervjuer, og forsker på kulturelt mang-
fold i arbeidslivet ved Psykologisk fakultet, UiB.

Servering, gratis, påmelding til batteriet@skbb.no, senest innen en uke 
før kursstart. 

For spørsmål, ta kontakt med Cathrine Waaler Halstensen 
dir. Tlf. 55 61 20 41. 

26. oktober kl. 17.00 Batteriet Vest Norge (Kong Oscarsgate 26)

Integrering
De som lykkes best med å integrere seg er de som er godt forankret i både sin opprinnelige 
og i sin nye kultur. Samarbeidsforum for inkludering består av ulike organisasjoner og aktører 
som alle jobber med flyktninger, asylsøkere og mennesker med minoritetsbakgrunn. Målet 
med forumet er å samle ulike organisasjoner en gang i halvåret til et faglig påfyll, inspirasjon, 
diskusjoner og ikke minst nettverksbygging. Arrangementet er gratis.

26. oktober kl. 12.30-15.00 på Vitalitetssenteret Storsalen arr. Empo, 2gether, RVTS og 
Vitalitetssenteret Frivilligsentral
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Mexico: Mellom NAFTA og Narkobaroner 
Zapatistopprøret januar 1994 skjedde på samme dag som frihandelsavtalen NAFTA, mellom 
Mexico, USA og Canada, trådde i kraft. Dette var to helt forskjellige ideologiske prosjekter med 
ulike fremtidsvisjoner for Mexico. 17 år senere har ingen av dem oppfylt forventningene. Neste 
år er det presidentvalg. Hvilke muligheter har Mexico til å komme seg ut av elendigheten? 
Hvem er de politiske og sosiale aktørene som kan bidra til et alternativ til dagens voldelige, 
økonomisk vanstyre?

25. oktober kl. 19.00 på Storelogen, Akademisk Kvarter, arr. Latin-Amerikagruppen i Bergen 

FN-rollespill 2011
Lyst å være FN diplomat for en dag og ta del i forhandlinger og disku-
sjoner? Da er dette noe for deg! I år handler FN rollespillet om konflik-
ten i Afghanistan. Den har nå pågått i ti år, og meningene er delte om 
hva som er den riktige veien videre. 

Les mer på www.fn.no

Studenter og videregående skoler er hjertelig velkommen til å delta. 
Påmelding til fn-rollespill@hotmail.com 

25. oktober for studenter kl. 09.00-15.00 Gamle Rådhus Bergen

26. oktober for videregående skoler kl. 09.00-15.00 Gamle Rådhus 
Bergen
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Sør-Sudan etter referendum, hvor går veien videre?
9. juni ble Afrikas største land til to land, FN fikk sin medlemsstat nr. 193 og Sør-Sudan fikk sin 
selvstendighet. Sammen med eksperter på feltet ser Norsk Folkehjelp Bergen på veien videre 
for Afrikas yngste land.

27. oktober kl. 18.00 Folkets Hus 2. etg. arr. Norsk Folkehjelp Bergen

Møtested for minoritetskvinner 
Tverrkulturelle kvinnegruppe ønsker velkommen til et uformelt møtested for minoritets-
kvinner. Vi møtes til mat og prat, håndarbeid, temadager, kurs m.m. 

24. oktober kl. 17.00–21.00, 25.oktober kl. 10.00–15.00 Kong Oscarsgt. 22, 2.etg. 

25. oktober blir det temadag om barnevernet med innlegg og diskusjoner kl. 13.00.

Film og debatt med menneskerettighetsaktivist Sidi 
Mohammed Daddach
Daddach har selv sittet 24 år i marokkanske fengsler og mottok Raftoprisen i 
Bergen i 2002. Han kommer direkte fra de okkuperte områdene. 

Dokumentarfilmen ’El Problema’ (2010) er filmet i skjul over en fireårs periode 
inne i okkuperte Vest-Sahara og baserer seg på vitnesbyrd fra saharawiske menneskerettig-
hetsaktivister. Den prisbelønte filmen viser undertrykkelsen som saharawiske aktivister blir 
utsatt for av marokkansk politi. Folkeavstemningen som FN har lovet dem er tabu å snakke 
om. I stedet omtales spørsmålet som ”Problemet”. 

27. oktober kl. 19.00 Storelogen Kvarteret, arr. SAIH Bergen og Støttekomiteen for Vest-Sahara

Sør-Sudan har store behov for faglært 
arbeidskraft når landet skal bygges 
etter løsrivelsen fra Sudan i sommer
Foto: Ivar Christiansen
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Sidi Mohammed Daddach mottok Raftoprisen  
i 2002. Nå er han tilbake i Bergen for å delta på  
seminar og debatt under Internasjonal Uke

32

Vest-Sahara; når folkeretten møter realpolitikken
Vest-Sahara er fremdeles Afrikas siste koloni. Høsten 2011 er det 20 år siden FN-styrken 
MINURSO ankom okkuperte Vest-Sahara. Operasjonen hadde som mandat å avholde en 
folkeavstemning om territoriets selvstendighet. Men selv om saharawiene har folkeretten på 
sin side, er avstemningen ennå ikke avholdt. Hvor tok folkeretten veien? Er Vest-Saharas folk 
offer for at det internasjonale samfunn setter sine egne interesser først? De som svarer er:

Italienske Francesco Bastagli, tidligere spesialrepresentant og sjef for FN-styrkene i Vest-
Sahara. Menneskerettighetsaktivist og Raftopris vinner Sidi Mohamed Daddach som kommer 
direkte fra okkuperte Vest-Sahara. Folkerettsekspert og lærebokforfatter Hans Morten 
Haugen, førsteamanuensis ved Diakonhjemmet Høgskole. Jennifer M. Murphy, doktor med 
fordypning i realpolitkken i Vest-Sahara-saken. Arne Øi, leder FN-Sambandet Vest.

Gratis servering av enkel lunsjmat, forutsetter påmelding til info@vest-sahara.no innen 26. 
oktober kl. 12.00.

Konferansen er på engelsk. Les mer om konferansen på www.vest-sahara.no 

27. oktober kl. 10.00-13.30 auditoriet på Dragefjellet DR:A2 arr. FN-Sambandet Vest, 
Støttekomiteen for Vest-Sahara og SAIH Bergen.



Frokostmøte om Palestina 
Fagbevegelsen har, i samarbeid med bla Norsk Folkehjelp og Palestinakomiteen, hatt ett langt 
og inderlig forhold til Palestina og palestinernes kamp mot okkupasjonen. Palestinaspørsmålet 
er mer aktuelt enn noen gang både i FN og i verdensopinionen. For å ta pulsen på hva som 
skjer internasjonalt og på Vestbredden, inviteres det til frokostmøte om den aktuelle situasjonen. 
To sentrale aktivister og organisatorer i den palestinske motstandskampen, Mousa Abu Maria 
fra Beit Ommar og Saeed Amireh fra Ni’lin er gjester og vil forteller om motstandsarbeidet i 
landsbyene sine.

28. oktober kl. 09.00 Folkets Hus 2.etg. Arr. LO i Bergen og Omland og Palestinakomiteen 

Palestina: Rapport fra motstanden mot okkupasjonen
Israels ulovlige bosettingskolonier på Vestbredden er kanskje den viktigste hindringen for fred 
i Midtøsten. I stadig flere landsbyer på Vestbredden blir det arrangert ukentlige demonstra-
sjoner mot den vedvarende okkupasjonen og byggingen av mur og bosettinger. To sentrale 
aktivister og organisatorer i denne palestinske motstandskampen besøker nå Bergen: Mousa 
Abu Maria fra Beit Ommar og Saeed Amireh fra Ni’lin.  De to forteller med film og ord om 
motstandsarbeidet i landsbyene sine. Sidsel Wold, korrespondent for NRK gjennom flere år i 
Midtøsten, forteller om de mange bosettingskoloniene Israel bygger på okkupert land, og om 
hvordan Israel ser på ikkevoldsmotstanden i Palestina.

29. oktober kl. 15.00 Egget Studentsenteret arr. Palestinakomiteen, Norsk Folkehjelp i 
Bergen og FN-studentene
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Palestinaspørsmålet er aktuelt som aldri før. I tillegg til aktivister 
fra Vestbredden, kommer Sidsel Vold til Bergen for å belyse temaet
Foto: Marcel Leliênhof /Tinagent
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Utstillinger og Internasjonale Caféer   

Internasjonal Uke utstilling - Redesign 
Årets Internasjonal Uke utstilling har som hovedtema Redesign, og 
er i samarbeid med flere organisasjoner samt Bergen kommunes 
Klimauke.

Utstillingen viser alle innsendte bidrag i redesignkonkurransen til 
BiR og Bergen kommune, spennende, innovative materialer, og 
resultater av arbeider til kunststudenten Kiyoshi Yamamoto. Han 
har på oppdrag fra kommunen laget bærenett av bannere som 
har hengt på rådhuset i Bergen. 

Åpning onsdag 19. oktober kl 11.00

19.-28. oktober kl. 11.00-17.00 Luftskipet, Festplassen

Skoleklasser kan avtale egne visninger. Kontakt FN-sambandet

Luftskipet
Utstillingslokalet for Redesignutstillingen er et kunstverk i seg selv. Luftskipet er et nomadisk 
kunstprosjekt. Det vil si at det flytter seg rundt og samarbeider med ulike aktører i samfunnet.  
Et nyskapende formidlingskonsept som har som mål å nå nye publikumsgrupper. Innholdet i 
Luftskipet skal bidra til å skape kulturell bevissthet og sosialt engasjement. Luftskipet lander 
på Festplassen under Internasjonal Uke. Ideen om en mobil arena er unnfanget av Gode Sirklar 
på vegne av Fjell, Sund og Øygarden kommuner. Kunstneren bak er Gitte Sætre.

Under åpningen av redesignutstillingen i Luftskipet blir  
vi underholdt av redesignbandet «Close, but no Cigar»,  
bestående av Claudio Forlini, Italia & Sindre Sortland, Norge. 
Foto: Gitte Sætre 
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Rettferdig handel og Café
Café Brasil med nydelig brasiliansk kaffe og stemningsfull brasi-
liansk musikk i bakgrunnen. Cafeen er drevet av frivillige og inn-
tektene fra alt som selges er direkte støtte til prosjektet i Brasil.

Arte Brasil er butikkonseptet hvor vi selger produkter laget av 
ungdommer og arbeidsledige mødre i Kolibriprosjektet i São 
Paulo. Konseptet er basert på direktekontakt med produsen-
tene og på rettferdig handel-idéen. Her er det ingen fordyrende 
mellomledd. Det selges smykker, musikkinstrumenter, klær og 
lignende. 2/3 av inntektene går tilbake til produsenten, 1/3 går til 

Kolibri Prosjektet. For ungdommene i Brasil er dette tiltaket deres ”billett” til videre utdanning 
og en vei ut av fattigdommen. 

22.-29. oktober Café Brasil i Teatergaten 18. 

Åpningstider: Lørd. kl. 10.00-17.00, Sønd, 12-16, Man.-fre. 12.00–18.00 (19). 

Smil og tårer 
-fakta, fantasi og skaperkraft i Kolibriprosjektet i São Paulo.

Utstilling av oljemalerier og foto fra Brasil. Kunst og kunstopplæring er et av de viktigste 
verktøyene ved prosjektet. 

22.-29. oktober kl. 10.00-17.00 Café Brasil i Teatergaten 18. 

Åpningstider: lørd. 10.00-17.00, sønd. 12.00-16.00, man.-fre. 12.00–18.00 (19). 

På cafe Brasil i Teatergaten kan du  
se utstillingen «Smil og tårer»
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Min første skoledag
Inn i det ukjente med ny ransel og nye klær. Mange nye fjes og 
framtidige venner, de du vil huske for resten av livet. Det er den 
første skoledagen.

Digitale fortellinger ved Museumssenteret i Hordaland ønsker 
med utstillingen “Min første skoledag” å synligjøre tusenårsmålet 
til FN – “å sørge for at alle barn, jenter som gutter, får mulighet 
til å fullføre grunnskolen innen 2015.” Med enkle digitale midler 
har Åshild S.F.Thorsen og Mariela Norheim tatt utgangspunkt i 
en kjent situasjon for mange. "Min første skoledag" tar utgangs-
punkt i en felles hverdagssituasjon – det å være ny på skolen. 
Publikum får se fortellinger og bilder hentet fra flere ulike land 
og generasjoner.

Vi ønsker at publikum kan tenke tilbake til hvordan de opplevde 
det å være ny i skolen, og de som ønsker kan bidra, fordi dette er 
en voksende utstilling. Vi inviterer derfor alle til å ta med bilder 
av sin første skoledag når dere kommer på utstillingen! 

Åpning 24. oktober kl. 10.00 Rådhusets foajé ved byrådsleder 
Monica Mæland

24. til 31. oktober, Rådhusets foajé arr. FN-sambandet og 
Museumssenteret i Hordaland 

Utstillingen «Min første skoledag»  
i Rådhusets foaje inneholder bilder  
og beretninger om første skoledag



42 4342

Empokafeen på Kafe Magdalena
En flerkulturell stab tilbereder spennende internasjonale retter fra ulike kulturer. 

24. oktober kl. 15.00-16.30 Kong Oscarsgt.5 

Kafe Magdalena serverer i tillegg lunsj og middag alle andre ukedager. Velkommen til et 
mangfoldig og inkluderende miljø!  

EMPO er et Flerkulturelt Ressurssenter tilbyr ulike sosiale, faglige og kulturelle aktiviteter for 
kvinner, menn og familier med minoritetsbakgrunn. 

FO café 
Sosialt arbeid i Nord og Sør: Norge og Tanzania 

Enkel servering av Tanzaniansk mat som du bare MÅ få med deg!

Sosialarbeider på tvers som samarbeider! Ulike innslag fra  
Tanzania & Norge

24. oktober kl. 18.00-20.00 Cafe Sanaa. Arr. FO Hordaland

DNS Kabul prosjekter - auksjon og kafé
Deltar med utstilling i DNS Vestibyle og auksjon og kafé på Logen med 
mange spennende objekter. Inntekten fra auksjonen og kafé går til 
Kabul prosjektet.

DNS Vestibyle - utstilling om Kabul prosjektet

Lørdag 29. oktober kl. 12.00 Logen 

FO i Hordaland har cafe  
med spennende innhold  
på FN-dagen

I ni år har DNS og teateret i Kabul samarbeidet. Du kan støtte prosjektet ved å 
sikre deg et kostyme eller en annen DNS-rekvisitt på årets auksjon
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Film
BIFF (Bergen Internasjonale Filmfestival) har en rekke internasjonale filmer i sitt 
program. 

Noen av filmene innleder til debatt. For visningstidspunkter og mer informasjon om 
programmet, se www.biff.no

Film og debatter 

Vindkraft – et miljøvennlig alternativ?
Debatten rundt vindkraftutbygging på Vestlandet skjøt fart i sommer da Bergens Tidende 
kjørte en rekke reportasjer om motstanden som bygger seg opp som følge av at lokalbefolk-
ningen får blant annet søvnvansker som følge av støyproblemer. Windfall  dokumenterer også 
andre sideeffekter vindmøllene forårsaker. 

I forkant av filmen inviteres det til en paneldebatt om vindkraftutbygging på Vestlandet. 

The Pirates Tapes
Vi har hørt mange rapporter om piratvirksomheten utenfor kysten av Somalia, men lite om 
årsakene til at dette regjeringsløse landet har kommet så skjevt ut. Hva er årsakene til at 
somaliske menn velger å gå til så desperate skritt som å kapre tusentonnere og kreve løse-
penger? Svaret er blant annet den vestlige verdens hensiktsløse utnytting av situasjonen 
i landet, hvor overfiske og radioaktiv avfallsdumping spiller en betydelig rolle. Filmene vil 
danne ramme for en paneldebatt med norsk rederinæring, journalister, naturvernaktivister 
og filmenes regissører.

44

The Pirates Tapes vises sammen 
med den danske 40 minutters 
filmen "Min fetter er pirat" av 
Christian Sønderby Jepsen.

45
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An African election 
Filmen tar for seg valget i Ghana i 2008 og hvordan valgkampen ble ført fra de ulike partiene. 
Etter som valget nærmer seg, ser vi antydninger til fusk og urent spill fra den sittende regjerings 
side. En person holder imidlertid hodet kaldt – valgkommisæren, som har alles tillit. En svært 
spennende thriller av en dokumentarfilm! 

Burma soldier 
Filmen tar for seg en burmesisk avhopper fra 
hæren og politisk fange, som nå er blitt aktivist på 
grensen til Thailand. Vi blir vitne til hans tanker 
og ord om det burmesiske regimets brutalitet og 
de psykologiske og politiske mekanismer juntaen 
benytter i undertrykkelsen av folket. 

Fambul Tok
Ofre og overgripere i Sierra Leones brutale borger-
krig møtes for første gang i et forsøksprogram 
basert på sannhetsvitner og tilgivelsesseremonier. 
”Fambul Tok” er avledet av begrepet familiesam-
taler – family talk – som er en tradisjonsrik praksis i landet, hvor målet er selvoppholdende 
fred på grasrotnivå. For å få dette til, må innbyggerne gå i seg selv og søke tilgivelse for å 
gjenopprette verdighet og for å kunne bygge sterke samfunnsenheter. 

Burma soldier

Under BIFF kan du se en spennende 
triller av en dokumentar fra valget i 
Ghana i 2008
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Internasjonal Folkefest og Redesign  
på Torgallmenningen 
Lørdag 29. oktober klokken 12.00 til 15.30 

Også i år kombinerer vi Internasjonal solidaritet og Redesign på 
Torgallmenningen.

”Guttene” vil lede oss gjennom programmet fra scenen. Her vil det være 
innslag for alle aldersgrupper. Dans, kor, motevisning med redesignede klær, 
livlige toner fra redesignede sigarkasser, svingende rytmer fra gjester fra Lesotho (se side 22) 
og selvsagt den aldri hvilende FN-Filuren. 

Kl. 14.00 vil vi offentliggjøre og presentere vinnerne av Bergen kommune og BiRs 
Redesignkonkuranse.

I solidaritetsteltene vil du finne organisasjoner som ønsker å bli kjent med deg og vise fram 
det flotte arbeide de gjør. Fysak Allaktivitetshus stiller med skaterampe på Torgallmenningen. 
Og du kan besøke den flotte Visjonsveggen til Grønn Hverdag. SOS-Barnebyer og Redd Barna 
vil ansiktsmale store og små i FN-Filurens telt. Hos Felles Innvandrerråd vil du få smaksprøver 
av mat fra alle verdenshjørner.

Halloween 
I et eget telt får du hjelp og tips til å lage ditt eget halloweenkostyme. Ulike syere og kunstnere 
gir deg tips og praktisk hjelp. Ta med din avlagte feststas eller gymdrakt og få fine tips om 
hvordan du blir halloweenfestens gjeveste skumling.

Redesign
Den økologiske virkeligheten er at vi allerede forbruker og forurenser mer enn kloden kan 
tåle. Vi må derfor forbruke mindre og bruke mer om igjen. Redesign handler om dette.

Redesign står i fokus på Torgallmenningen 
29.10. Bla kan du oppleve motevisning  
med redesignede klær
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Litt av hvert

Kolibri-opplegg for skoler 
KolibriCARF tilbyr skolene KOLIBRI undervisnings- og aksjonsopplegg med fokus på 
hvordan barn og unge i prosjektet jobber seg ut av fattigdommen. Materiellet er gratis. 

Eget materiell rettet mot ungdomsskole og videregående skole: ”Ung i Brasils storby slum”. 
www.carf.no

FN-marsjen Koengen, Bergenhus Festning
Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner vil også i år avholde FN-marsj. 
Marsjen arrangeres i år for 15. gang, og går fra Koengen i Dreggen. Det er to løyper i 
spaserterreng, en på fem og en på elleve km. Begge ender opp i Dreggen.

Startkontignent for voksene: Kr. 50, barn: kr. 30, Familie: kr. 100

Kaffe- og vaffelsalg!

23. oktober kl. 10.30-11.30 Koengen 

FN-flagg 
Skoler i Bergen oppfordres til å flagge med FN-flagget under hele Internasjonal Uke. 
Skoler som ønsker å låne FN-flagg, kan kontakte FN-sambandet Vest, vest@fn.no eller 
tlf. 55 54 84 90.

Internasjonal Rød Pub 
Rød Pub blir i anledning Internasjonal Uke til en faglig-kulturell pub. Den faglige delen vil 
inneholde interessante betraktninger om situasjonen i Palestina. Den kulturelle vil bestå av 
junk funk fra Lesotho. Sotho Sounds består av seks musikere som lager instrumentene sine 
av ting folk har kastet - søppel. Et vaskekte redesignband. Visuelt er de like spektakulære som 
fjellene i deres hjemland.  Med rosa parykker, gummistøvler og hjemmelagde instrumenter av 
metallskrot, tre, fiskeinnvoller og ståltråd. Her blir det trangt om plassen.

Mulighet for å kjøpe mat. Gratis inngang.

29. okotber kl. 19.00 bydelshus på klosteret arr. LO i Bergen og Omland og FN-sambandet 

 

Møllaren Filmklubb representerer 
filmen "Reunion - Ten Years After 
the War"
Møllaren filmklubb er et samarbeid 
mellom Vitalitetssenteret Frivilligsentral, 
Ressurssenteret Batteriet til Kirkens bymisjon og 
Nærmiljøprosjektet på Møhlenpris.

Reunion har nylig vunnet Amanda for beste 
dokumentar!

Gratis inngang og det serveres te/kaffe + noe 
snacks. 

30. oktober kl. 16.00 Vitalitetssenteret i Wollfs 
gate 12 på Møhlenpris 
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FN-sambandet Vest, Nordahl Bruns gt. 7, Tlf. 55 54 84 90, vest@fn.no
www.internasjonaluke.org

Om arrangørene
Utdanning i Bergen er et samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene i Bergen, Student-
samskipnaden, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Bergen Næringsråd 
www.utdanningibergen.no

FN-sambandet er et uavhengig informasjonssenter med FN og internasjonale spørsmål som 
arbeids område. Målet er å øke kunnskap og skape debatt om disse temaene i Norge. 
www.fn.no/vest

Bergen Internasjonale Kultursenter (BIKS) har som mål å tilby bergensere med ulik etnisk 
bakgrunn et sted hvor multikulturelle aktiviteter kan utvikle seg. Over 70 ulike organisasjoner 
er tiknyttet kultursenteret. www.biks-bergen.no 

Det Felles Innvandrerråd i Hordaland (DFIRH) er en innvandrerpolitisk paraplyorganisasjon 
for innvandrerorganisasjoner og innvandrere i Hordaland. Hovedmålsettingen for DFIRH er å 
ivareta innvandrernes interesser. 
www.dfirh.no

2gether er et samarbeidsprosjekt mellom Frivillighetsentralen Vitalitetsenteret og Det Felles 
Innvandrerråd i Hordaland. De tilbyr aktiviteter for ungdom med eller uten utenlandsk bak-
grunn. www.2gether.no

Welcome to International Week
Focusing on the work of the United Nations in general, and especially the UN Millennium.

Development Goals, International Week is being arranged for the 8th time in Bergen. We 
invite you to participate in the many activities during the week: Debates, seminars, lectures, 
concerts, films and exhibitions. Here are some highlights from the program:

Official opening - Concert at Musikkpaviljongen on Friday, October 21st 16.00

Bergen International Music Festival- October 21st to 31st

Bergen International Culture Center (BIKS) presents Bergen International Music Festival.  
The music presented at the festival shows how Norwegian culture is enriched by immigration. 
The concerts take place at BIKS/Fensal, Kvarteret and Verftet. 

International Student Day- Friday, October 28th 

Bergen is an international student town. The students are involved in international affairs both 
in their studies and through work in different student organisations. International Student Day 
is a meeting-place for foreign and Norwegian students. Welcome to International Student Day! 

A celebration of International Week at Torgallmenningen Saturday 29th of October 

Come and meet different organizations in Bergen and experience live music, fashion show and 
other enjoyable entertainment at the stage! 
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21. til 31. oktober 2011

www.internasjonaluke.org
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Kortversjonen
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Kortversjonen

Onsdag 19. oktober 
Åpning Internasjonal Uke  
utstilling- Redesign
11.00, Luftskipet Festplassen 

Torsdag 20. oktober 
Konferanse om klima og  
menneskerettigheter 
08.00, Radisson Blu Hotell Norge

Kirkens Nødhjelp klimaseminar 
17.30, Lærerhøyskolen på Landås 

Fredag 21. Oktober
Konferanse om gjenbruk 
09.00, Hotell Terminus 

Åpning av Internasjonal Barnedager 
12.00, BIKS 

Åpning av IU konsert m/Moussa Diallo Trio 
16.00, Musikkpaviljongen

Norsk Folkehjelp- minerydding 
16.00, byparken 

Moussa Diallo Trio 
22.00, Jassbox: Hotel Grand Terminus

Lørdag 22. oktober
Konsert m/Lill Lindfors 
20.00, Greighallen 

Søndag 23. oktober
FN-marsjen 
10.30, Koengen Bergenhus Festning 

FN-agent barneløype
11.00, Koengen

FN marsj 
10.30, Koengen

Familiekonsert Moussa Diallo Trio 
13.00, BIKS

Moussa Diallo Trio 
22.00, Cafe Sanaa 

Mandag 24. oktober
Feiring av FN dagen 

Åpning av utsillingen Min første skoledag 
10.00, Rådhuset 

FN-filuren barneløype
12.00, Festplassen

Kunstnerisk forestilling 
12.00, gressplenen ved Festplassen 

Gratis konsert m/Hot Club De Norvège 
16.00, Musikkpavilijongen 

Empokafeen 
15.00, kong Oscars gt. 5 

Møtested for minoritetskvinner 
17.00, Kong Oscars gt. 22

FO-cafe
18.00, Cafe Sanna 

Tango Ensillado 
21.00, BIKS/fensal 

Tirsdag 25. Oktober
FN-rollespill for studenter 
09.00, Gamle Rådhus 

Møtested for minoritetskvinner 
10.00, Kong Oscars gt. 22

Temadag om barnevernet 
13.00, Kong Oscars gt. 22

FN for dummies 
18.00, CMI 

Asylpolitikk for dummies 
19.00, Egget på Studentsentret 

Mexico: Mellom NAFTA og Narbobaroner 
19.00, Storelogen Akademiske Kvarter 

Hot Club De Norvège 
20.00, BIKS/Fensal 

Onsdag 26. Oktober
FN rollespill Vgs 
09.00, Rådhuset 

Integrering samling 
12.30 Vitalitetssenteret 

Kurs i selvrepresentasjon 
17.00, Batteriet Vest Norge 

Et dobbeltliv- tema og debatt kveld 18, 
Ungdomshuset 1880

Folkerett for dummies 
18.00, CMI 

Bombino 
21.00, BIKS/Fensal 

Torsdag 27. Oktober
Vest-Sahara konferanse 
10.00, Auditoriet A2 Dragefjellet 

Sør-Sudan møte 
18.00, Folkets Hus 2 etg. 

Menneskehandel for dummies 
19.00, seminarrom C Studentsenteret 

’El-problema’ film og debatt 
19.00, Storelogen Kvarteret 

Batagraf & Trondheim Voices 
21.00, USF Verftet 

Balkan & Beat Party & Dj prinsen 
Paulista 
23.00, Kosmo 

Fredag 28. oktober
Frokostmøte Palestina 
09.00, Folkets Hus 2.etg. 

Ungdommens internasjonal dag 
10-14 & 16-18, Ungdomshuset 1880 

Swapping Party 
16.00, Studentsenteret 

Bergen Student Food Competition 
18.45, Studentsenteret 

Liabird 
21.00, USF Verftet 

International Quiz 
21.00, Muntlig Studentsentret 

Orquesta Cuba Tropical 
22.00, BIKS/Fensal 

Bjørn Torske Band 
23.00, Kosmo 

Lørdag 29. Oktober
Internasjonal Folkefest og Redesign 
12.00, Torgallmenningen  

DNS Kabul prosjekter. Auksjon og kafè 
12.00, Logen 

Sotho Sounds 
14.00, Torgallmenningen 

Palestina: Rapport fra motstanden mot 
okkupasjonen 
15.00, Egget Students.  

Sotho Sounds 
19.00, Nordnes Bydel 

Rock Salaeng & Aem Apathcara 
19.00, Rick’s Teater 

Internasjonal Rød Pub 
19.00, Bydelshus på klosteret 

Seun Kuti & Egypt 80 
22.00, USF Verftet 

Søndag 30. oktober 
Familiy Reggae Disco 
13.00, BIKS

Filmen Reunion 
16.00, Vitalitetssenteret  

Mandag 31. oktober 
Pireus & Bergen Munnspillorkester
20.00, BIKS 

Utstillinger 
Internasjonal Uke utstilling- redesign 
19. -28. Oktober, klokken 10.00 til 17.00

 Luftskipet på Festplassen 
Smil og tårer 22. -29. Oktober 

Café Brasil Teatergaten 18 
Rettferdig handel og Café 22.-29 oktober

Café Brasil Teatergaten 18
Min første skoledag 24.-31. oktober 
Rådhusets foajé 


