Kulturelle arrangementer

Bestyrelse
»Hilsen fra Albanien«
Albanske Dage på Frederiksberg arrangeret
sammen med den albanske ambassade i Danmark og støttet af Frederiksberg Kommune og CKU.

Formand: Tue Magnussen
Næstformand og kasserer:
Ingrid Valentin
Sekretær: Lis Jespersen
Jens E. Pedersen
Lisbeth Arne Pedersen
Isuf Kalo

Miqësia
Dansk-Albansk Forening

webmaster: Bjørn Andersen

*
Hvis du vil være medlem
beder vi dig bruge den elektroniske formular på:
Albanske dage i »Kedelhallen« på Frederiksberg

http://miqesia.dk
Medlemskontingent

Planlagte aktiviteter
Nærmere besked sendes pr. e-mail
til medlemmerne og offentliggøres på hjemmesiden

Albansk musik
Musiketnologen Birte Trærup
Albansk historie og kultur
Tue Magnussen og Bjørn Andersen
Albanske film
Om Miqësia’s erfaringsprojekt

Land og by mødes i udkanten af Tirana

Enkeltpersoner: DKK 200
Husstande: DKK 300
Firmaer/organisationer: DKK 500

*

http://miqesia.dk

Du kan kontakte os:
post@miqesia.dk
Oktober 2004

Miqësia. Dansk-albansk forening
Danmark støttede gennem flere år Albanien med
projekter under overgangsbistanden.

Foreningens formål
- at udvikle venskabelige og faglige relationer
mellem Danmark og Albanien og at fastholde de
nuværende kontakter med venner, kolleger,
institutioner og foreninger i Albanien

Albanien ville udvikle sig fra at være et gammeldags
totalitært styre til at blive et moderne demokrati åbent over for omverdenen og integreret politisk og
økonomisk i Europa.

- at udbrede kendskab til historie og kultur - og at
fremme turismen

Det ville Danmark gerne støtte, og mange forskellige
projekter kom i gang.

information og kommunikation
kultur og videnskab
idræt
social- og sundhedsvæsen
det humanitære område
politi og retsvæsen
handel og industri

Mange danske har besøgt landet arbejdsmæssigt
eller privat, og der er knyttet gode kontakter.
Da overgangsbistanden skulle ophøre i slutningen af
2003, forudså mange at den ekspertise, som nu var
blevet opbygget, ville gå tabt.
De efterlyste et forum, hvor man kunne mødes og
tale om Albanien - ikke alene om projekter, men
også om landets befolkning, kulturen, traditionerne
og ikke mindst om fremtiden.

- at organisere aktiviteter og erfaringsudveksling på
en række områder:

Bistand til opbygning
af nye ombudsmandsinstitutioner
Ombudsmanden, professor
Hans Gammeltoft-Hansen

- at søge støtte til nye aktiviteter i Albanien, der kan
fremme en demokratisk udvikling og landets
integration i Europa

Foreningen blev stiftet i København i januar 2002.
»Miqësia« betyder venskab.

- at samarbejde med andre organisationer, som har
relationer til Albanien, og med alle andre der er
interesseret i dansk-albansk kontakt.

*

*
Afholdte aktiviteter

I efteråret 2004 begynder Miqësia arbejdet med at
samle erfaringerne fra de forskellige udviklingsprojekter. Materialet vil blive diskuteret i foreningen og senere blive lagt ud på internettet. Der vil
desuden blive udgivet en oversigtsbog og forskellige
pjecer - så vidt muligt både på dansk, engelsk og
albansk.

Den aktuelle situation
Finn Theilgaard
Chargé d’affaires, Tirana

Hans Gammeltoft-Hansen og H.H. Brydensholt

Møde med albanere
Repræsentanter for albanske kommuner i Dibraområdet om projekter, der har fået støtte fra
Danmark.

Gå-hjem-møder

Film med efterfølgende foredrag

Skanderbegs segl
Museumsinspektør
Peter Pentz
Nationalmuseet

»Den sidste Vendetta« om konfliktmægling i sager
om slægts- og blodfejder. Efterfølgende foredrag af
den daværende formand for foreningen Hans
Henrik Brydensholt.

