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Mâu thuẫn ở khắp mọi nơi – biểu hiện trong cơ thể và cảm xúc, trong 
tình bạn và những mối quan hệ hàng xóm láng giềng, trong thành 
phố và trong chính trị. Những mâu thuẫn là một phần của những 
hành tinh, những tưởng tượng, những ngôn ngữ và các sinh vật sống. 
Làm thế nào để định hình những văn hoá mang tính mâu thuẫn 
không xuất phát từ bạo lực và khiến chúng ta phải đặt câu hỏi về cái 
gọi là sự bình thường? Liệu chúng ta có thể hiểu những mâu thuẫn là 
những vùng miền của các mối quan hệ giữa những thế giới được phân 
chia? Như là những sự phá vỡ trong những phân chia, cũng là những 
cơ hội cho những sự xích lại gần nhau và thay đổi?
Lễ hội KLIRRRRR có nghĩa là: Gặp gỡ, Tụ họp, một nơi để chúng ta 
cùng chung nhau xác định và đề nghị những cách xử lý truyền cảm 
hứng với các mâu thuẫn tồn tại. Lễ hội sẽ là không gian của những 
thực hành, những vũ điệu, những ngôn ngữ, của sự lắng nghe, của học 
hỏi và quên những điều đã học, của những cãi vã, những kinh nghiệm. 

Ngày 26 tháng  
5 năm 2019 

từ 12-21h 
Ngày 1 tháng  

6 năm 2019 
từ 2h chiếu đến 12 đêm
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Schule ohne Zentrum.  
Bessemerstraße 2–14 

12103 Berlin
caring-for-conflict.de 

district-berlin.com

KLIRRRRR mừng năm thứ hai hoạt động 
của dự án Quan tâm cho mâu thuẫn 
(Caring for Conflict) – một dự án của 
những học hỏi xen kẽ được khởi xướng 
bởi District Berlin và viện nghiên cứu lý 
thuyết dị tính (iQt) cộng tác với tụ điểm 
trong xưởng sô-cô-la, KontextSchule, Le 
Nails trung tâm dạy nghề, Trường Alice 
Salomon, AWO Falkclub Neukölln, Trường 
Alfred-Nobel, Đại học nghệ thuật Berlin, 
DAMN – những người Đức gốc châu Á làm 
ồn. Được hỗ trợ qua quỹ dự án cho giáo 
dục văn hoá Berliner Projektfonds Kultu-
relle Bildung. Khả năng tiếp cận: 
Địa điểm đáng tiếc có hạn chế. Xin liên hệ 
với chúng tôi để biết thêm thông tin qua 
mail@caring-for-conflict.de 


