
10.00  Cantec comun 
 
 Bun venit v/Jørgen Popp Petersen, primarul municipiului Tønder

10.15  Prezentare generala a programului v/ Gyrite Andersen,  
 manager de proiect Sate multietnice din municipiul Tønder

10.20  Ursula Dietrich-Petersen, director postliceal Løgumkloster 
 - despre Miscarea postlicealului din Danemarca si postlicealul Løgumkloster.  
 (Interpretat in germana, ucraineana, romana  si engleza – dupa caz)

10.45  „Speed Dating”
  pentru cetatenii straini si danezi  din municipalitatea Tønder care  se intal  
 nesc la mesele de cafenea cate 10 minute o data - un total de 5 runde.    
 Schimbam experiente despre diferentele culturale si punem intrebari. Ce sar 
             batorim in Danemarca? Ziua de nastere de 50 ani, nunti, confirmari, aniversa 
 ri.... Cum te comporti pe piata daneza a muncii? Cum functioneaza sistemul     
  sanitar? Impotriva a ce ar trebui sa ma asigur? Cod vestimentar sau ce? Cand  
 ar trebui sa port haine frumoase? Tact și ton - reguli sociale ale jocului - ce   
 este nu - mergi în Danemarca?

11.45   Cantec comun

12.00  Pranz

13.00  Cantec comun 

13.10  Democratia daneza, miscarea cooperatista si asociatiile 
  v/ Gyrite Andersen ( tradus in mai multe limbi )

13.30  Intalnire cu asociatia primariei Tønder
 Reprezentantii mai multor asociatii sportive locale si asociatii culturale sii   
 scoala culturala din  Tønder vorbesc despre asociatia lor si va invita
15.30  Pauza de cafea

16.00  Concert cu trupa ucraineana ” Overseas” .

16. 40  Plimbare si comunicare – se viziteaza biserica Løgumkloster. 

17.30  Inapoi la postliceal
 ” Exprimare libera si evaluarea zilei”

18.00  Cina la Liceu

• Va exista traducere simultana in  limbile relevante: engleza, germana, romana, 
  ucraineana si altele – daca este nevoie. 

• Dimineata vor avea loc activitati pentru copii 

• Transportul cu autobuzul va fi aranjat de la Tønder și Bredebro la Løgumkloster  
  dimineața și înapoi seara - pentru cei care nu au mașină proprie.

Pret:
Pret pentru intreaga zi incl. pranz si cina: Adulti: 50 DKK/ Copii: gratuity

Inregistrare la gyrand@toender.dk sau SMS la: 2179 1722

Inregistrare cel tarziu luni, 7 noiembrie

ZIUA PRIETENIEI- PENTRU A INTELEGE DANEMARCA SI POPORUL DANEZ  
Sâmbătă 12 noiembrie 2022


