
máj. 10. Nagyterem Mozaik terem Társalgó 

péntek -1. szint | balra -1. szint | jobbra 0. szint | közösségi tér

13:30 13:30 - kapunyitás Galéria: Sétáló színek – Walking Colours

14:00 14:00–15:15 | Terepszemle 1. 14:00–14:45 | Szibériai uráli nyelvek Alkotóműhely ▪ Könyves stand

14:30 A kulturális sokszínűség a terepmunka tükrében kulturális nyelvészeti vizsgálata Játék -és mesesarok

15:00 virtuális egyház? – vallási identitások online kutatása 15:00–15:45 | Újrainduló szociálantropológiai kutatások Szimbólumműhely

15:30 halálképek | magyarok a világban | emlékező közösségek Közép-Ázsiában: Magyar Manasz, Karakalpak Csodaszarvas Interaktív kézműves foglalkozások

16:00 15:25–16:30 | Terepszemle 2. |  "Kisvilágok" 16:00–17:15 Alkotás vegyes technikákkal

16:30 Filmvetítés és beszélgetés a kortárs vidék kisvilágairól Az orosz állam és a szibériai népek Szimbiózis Társasjáték

17:00 16:45–17:45 | Humántudomány akcióban evenkik, burjátok és szahák Népek meséi és mítoszai

17:30 Tudós a faluban 17:30–18:15 | Terepen "otthon", Oroszországban Ősi jelek a mindennapjainkban

18:00 18:00–20:00 | Business Anthropology 3.0 és Erdély ismeretlen vidékén Időtlen formák változó jelentése

18:30 Antropológia az üzleti világban 18:30–19:25 | A hiány vizuális reprezentációi Ismeretterjesztő kézműves foglalkozás

19:00 netnográfia a turizmusban | szimbolikus csere | hála | Társadalmilag elkötelezett művészet Recycling alkotóműhely

19:30 nyelvi tájkép | menedzselt evolúció | ízelés  | marketing 19:35–20:15 | Antropocén antropológia

20:00 A globális klímaváltozás kihívásai az antropológiában

20:30 20:25–21:00 | Kína: Változó idők – Örök gyakorlatok 

21:00 21:00-tól:   "Ahhoz képest" koncert Társalgó

21:30 Orosz dallamok kultúrtörténeti betekintéssel

….

Szimbiózis Napok - honlap: Facebook-oldal: Helyszín: Három Holló kulturális központ

http://szimbiozis.com www.facebook.com/szimbiozis.fesztival 1052 Budapest, Piarista köz 1.

(bejárat a Szabad sajtó út felől)

https://www.facebook.com/haromhollo/

SZIMBIÓZIS fesztivál 2019 - május 10. PÉNTEK

Az Alkotóműhely kiállítása

<=  Koncert a Nagyteremben

http://szimbiozis.com/
http://www.facebook.com/szimbiozis.fesztival
https://www.facebook.com/haromhollo/


máj. 11. Mozaik terem Társalgó 

szombat -1. szint | jobbra 0. szint | közösségi tér

09:30 Galéria: Sétáló színek – Walking Colours

10:00 10:00–11:15 10:00–11:15 Alkotóműhely ▪ Könyves stand

10:30 Hungaricum: International insight of The Culture 10 órától   Játék a Világ!

11:00 presented by international anthropology MA students Mesék, mondókák ▪ Színezők  ▪ Játékok

11:30 11:30–12:30 | Mira intercultural community Interaktív kézműves foglalkozások

12:00 Colour your mind! Alkotás vegyes technikákkal

12:30 12:40–13:40 | Sokszínű antropológia

13:00 Körkép a miskolci antropológusok kutatásaiból

13:30 oktatás, felzárkóztatás | ember–állat | lakhatás és egészség

14:00 13:50–14:50 | Erdélyi Társadalom lapszámbemutató

14:30 Társadalmi egyenlőtlenségek és hatalmi viszonyok

15:00 15:00–16:30 | Replika-kerekasztal

15:30 A digitális antropológia diszkrét bája

16:00 Mit jelent a digitális és az antropológia a 21. sz. elején?

16:30 16:45–18:00 | antro-pólus kerekasztal

17:00 Transznacionális folyamatok recens kérdései

17:30 és értelmezési lehetőségei (kínai diaszpóra, migráció) Ősi jelek, változó jelentések

18:00 18:15–19:15 | Interkulturalitás az egészségügyben Minták tervezése és festése kövekre, kéregre

18:30 Go aHEAD! – a Health Diversity projekt Tárgykészítés termésből, kagylóból, gyöngyből

19:00 19:30–20:00 | Neuroantropológia

19:30 Környezet–kultúra–ember interakciója

20:00 20:15–21:00 | Egy világjáró fotós, antropológus előadása

20:30 Képi befogadás különböző kultúrákban

21:00

21:30
….

Szimbiózis Napok - honlap: http://szimbiozis.com Helyszín: Három Holló kulturális központ Cím: 1052 Budapest, Piarista köz 1.

https://www.facebook.com/szimbiozis.fesztival https://www.facebook.com/haromhollo/ (bejárat a Szabad sajtó út felől)

SZIMBIÓZIS fesztivál 2019 - május 11. SZOMBAT

<=  Program a Nagyteremben

Az Alkotóműhely kiállítása

Táblás játékok / Intercultural board games

a Három Holló szervezésében

21:00-tól: Esti program

Identitásreprezentációk egy mongol videóklipben

MyStreet – részvételi videózás

A Romakép Műhely programja

14:00–15:30

Beszélő Házak | Kőszeg

Lakók, életutak, társadalom- és kultúrtörténet

Egy falusi közösségi stratégia a 21. században

Társalgó

Egy balinéz családi oltár avatása

11:30–12:15

19:00–20:00 | Queenbiózis

18:10–18:50 | "Az istenek lova"

13:00–13:45

Az antropológia haszna – a kutatástól az akcióig

12:30–12:55 | Akcióantropológia az NDK-ban

15:45–16:30

Női alkotók a kortárs iráni művészetben

Előadás sok képpel, hanggal és mítoszokkal

16:45–18:00

Mozaikkészítés  | Recycling alkotóműhely

Fonalműhely (minták és fonások)

Mexikói csörgődob és más hangzó tárgyak

Népek meséi és mítoszai

Nagyterem

-1. szint | balra

09:40 - kapunyitás

Méhkerék

http://szimbiozis.com/
https://www.facebook.com/szimbiozis.fesztival
https://www.facebook.com/haromhollo/

