
RAAVereinNRWe.V. і ПроектArcheNoahEssen запланувалимирнийконцерт зі своїмипартнерами
по співпраці. Вонинамагаються відреагуватинанинішнюдраматичну військову ситуаціюміж
Україною таРосією.Мета – організувати гуманістичнуперспективу та вітальнийвечір для
переселенців зУкраїни та дати їм трохи «нормальності».

Організатори закликають усіх винних негайно припинити акти війни в Україні та повернутися за стіл
переговорів, щоб покласти край стражданням та стражданням, куди заганяють переміщених осіб та
біженців. Всі відповідальні за війну на Близькому Сході в Сирії, Іраку та Афганістані також покликані
покласти їй край. Життя кожної людини має бути захищене скрізь однаково.

Організатори закликають усіх винних негайно припинити акти війни в Україні та повернутися за стіл
переговорів, щоб покласти край стражданням та стражданням, куди заганяють переміщених осіб та
біженців. Всі відповідальні за війну на Близькому Сході в Сирії, Іраку та Афганістані також покликані
покласти їй край. Життя кожної людини має бути захищене скрізь однаково. Організатори прагнуть до
міжнародного ставлення та мирного світу для всіх людей. Для того, щоб цей намір був успішним, вечір
відзначатиметься з українськими, сирійськими, українсько-турецькими та курдськими музикантами.

Усіхмиролюбних людей тапереселенців зУкраїни сердечно запрошують випробуватицей
мирнийконцерт разом знами. Різноманітність художників і мов повинна дати людям зрозуміти
плюралізм демократії і виступити проти довільного правління. У цей вечір артисти співатимуть пісні
для миру та прав людини на різних мовах.

Уп'ятницю, 3.6.2022 з 17:00 за адресоюKD 11/ 13, Кarl-Denkhaus-вул. 11-13. Вхід вільний.

TheRAAVereinNRWe.V. and theArcheNoahProjekt Essenhave planned apeace concertwith their
cooperation partners. They are trying to react to the current dramaticwar situation betweenUkraine and
Russia. The aim is to bring ahumanistic perspective to thewar and to organise awelcomeevening for the
displaced people fromUkraine andgive thema little "normality".

The organisers call on all those responsible to immediately end the war in Ukraine and to return to the
negotiating table in order to end the suffering and misery into which the displaced and fled people are being
driven. All those responsible for the war in the Middle East in Syria, Iraq and Afghanistan are also called upon to
end it. The life of every human being must be protected equally everywhere.

The organisers aim for an international mindset and a peaceful world for all people. To ensure that this intention
succeeds, the evening will be celebrated with Ukrainian, Syrian, Ukrainian-Turkish and Kurdish musicians.

All peace-loving people and the displaced people fromUkraine are cordially invited to experience this peace
concertwith us. The diversity of artists and languages should make people aware of the plurality in a democracy
and stand against arbitrary rule. During the evening, the artists will sing songs for peace and human rights in
different languages and outlaw war.

OnFriday, 3.6.2022 from5pmatKD 11/ 13, Karl-Denkhaus-Str. 11 - 13 in Essen. Free entry.

FRIEDENSKONZERT
Концертмиру ● Concert for peace

03.06.2022 | 17:00

KD 11/13, Karl-Denkhaus-Str. 11-13
in Essen-Altenessen

Eintritt frei /Безкоштовний вхід / Free entry

Info@raa-verein-nrw.de

ANMELDUNG / РЕЄСТРАЦІЇ / REGISTRATION

Bittemelden Sie sich für die Teilnahme amKonzert bis zum20.05.2022 beimRAAVerein
NRWe.V. an: ● Будь ласка, зареєструйтесь для участі в концерті до20.05.2022 вRAA
VereinNRWe.V. за адресою: ● Please register for participation in the concert with the RAA
VereinNRWe.V. by20.05.2022:

https://www.twitch.tv/arche_noah_essen https://archenoah-essen.de/

Konzert live verfolgen via Twitch:
Слідкуйте за концертом у прямому
ефірі через Twitch:
Watch the concert live via Twitch:

Ausführliche Konzertinformationen:
Детальна інформація про концерт:
Full concert information:

Herzlicher Dank an unsere Förderer und Unterstützerinnen:
Велике спасибі нашим спонсорам: / Sincere thanks to our sponsors and supporters:



Der RAAVerein NRWe.V. und das ArcheNoah Projekt Essen habenmit Ihren Kooperations-
partnern ein Friedenskonzert geplant. Sie versuchen damit, auf die aktuelle dramatische
Kriegssituation zwischen der Ukraine und Russland zu reagieren.

Ziel ist es, dem Krieg eine humanistische Perspektive und einen Willkommensabend für die
vertriebenen Menschen aus der Ukraine zu organisieren und ihnen ein wenig „Normalität“ zu
geben.

Die Veranstalter fordern alle Verantwortlichen auf, umgehend die Kriegshandlungen in der
Ukraine zu beenden und an den Verhandlungstisch zurückzukehren, um das Leid und das Elend
in die die Vertriebenen und geflüchteten Menschen getrieben werden, zu beenden. Auch alle
Verantwortlichen des Krieges im Nahen Osten in Syrien, Irak, Afghanistan werden aufgefordert
diese zu beenden. Das Leben jedes Menschen ist überall gleichwertig zu schützen.

Die Veranstalter zielen auf eine Internationale Gesinnung und eine friedliche Welt für alle
Menschen ab. Damit diese Intention gelingt, wird der Abend mit ukrainischen, syrischen,
ukrainisch-türkischen und kurdischen Musiker/-innen zelebriert.

Alle FriedensliebendenMenschen und die vertriebenenMenschen aus der Ukraine sind recht
herzlich eingeladen, dieses Friedenskonzertmit uns zu erleben.Die Vielfalt der
Künstler*innen und der Sprachen soll die Pluralität in einer Demokratie bewusst machen und
gegen die Willkürherrschaft stehen. An dem Abend werden die Künstler*innen in verschieden-
en Sprachen Lieder für den Frieden und die Menschenrechte singen.

AmFreitag, den 3.6.2022 ab 17 Uhr imKD 11/ 13, Karl-Denkhaus-Str. 11 - 13 in Essen.
Der Eintritt ist frei.

PROGRAMM / ПРОГРАМА / PROGRAM

17:30

18:00

19:30

18:30

Irtjal Band ● Музична група "Irtjal"● Irtjal Band
Eine syrische Musikgruppe trägt arabische-kurdische Friedenslieder vor. ● Сирійська музична група виконує

арабсько-курдські пісні миру. ● A Syrian music group performs Arabic-Kurdish peace songs.

20:30

Klänge desOrients in vielen Sprachen ● Звуки Сходу багатьма
мовами ● Sounds of theOrient inmany languages

Multilinguale Musikgruppe aus Arbeitern und Studenten, die die Klänge des Orients mitten in Europa

wiedergeben. Sie singen Lieder in Deutsch, Armenisch, Türkisch & Kurdisch und ihre Botschaft ist klar: Musik ist

universell und verbindet.● Багатомовна музична група робітників і студентів, які відтворюють звуки Сходу в

середині Європи. Вони співають пісні німецькою, вірменською, турецькою та курдською мовами, і їх

послання зрозуміле: музика універсальна і з'єднує людей ●Multilingual music group made up of workers and

students, reproducing the sounds of the Orient in the middle of Europe. They sing songs in German, Armenian,

Turkish & Kurdish and their message is clear: music is universal and connects people.

Zeit für Gespräche, Begegnung und Austausch. Ende der Veranstaltung um 21:00 ● Час для розмов,

зустрічей і обмінів. Кінець заходу о 21:00 ● Time for conversation, meeting and exchange. End of the event

at 21:00

Für dieses Konzert haben sich drei Musiker zusammengefunden, die Jazz mit den Einflüssen von spiritueller

Weltmusik verbinden. Besetzung: Kazim Çalışgan - Saiteninstrumente (DEU/ TUR),Marc Brenken - Piano

(DEU), Dimitrij Markitantov - Saxofon (DEU/ UKR) ●Для цього концерту зібралися три музиканти, які

поєднують джаз з впливами духовної світової музики. Інструментарій: Казім Чалішган - струнні

інструменти (DEU/ TUR),Марк Бренкен - фортепіано (DEU),ДмитроМаркітантов - саксофон (DEU / UKR) ●
For this concert, three musicians have come together to combine jazz with the influences of spiritual world

music. Instrumentation: Kazim Çalışgan - strings (DEU/ TUR),Marc Brenken - piano (DEU),Dimitrij

Markitantov - saxophone (DEU/ UKR)

Transaestheticsmeets Ukraine ● Трансестетика зустрічається з
Україною

© V. Yanuk

Konzertmit Tamara Lukasheva und LauraMarti ● Концерт з
ТамароюЛукашевою та ЛороюМарті● Concert with Tamara
Lukasheva and LauraMarti

Die Live-Auftritte der Kiewerin LauraMarti sind eine konzentrierte Mischung aus Emotionen, kraftvoller Energie und

einem delikaten ukrainischen Touch. Zusammen mit der PianistinRoksana Smirnova, dem GitarristenMisha

Kalinin und der Sängerin Tamara Lukasheva ist ein aufregendes Konzerterlebnis aus Jazz, Ethno-Rock und Pop

garantiert! ●Живі виступи киянкиЛауриМарті – це концентроване поєднання емоцій, потужної енергії та

тонкого українського дотику. Разом з піаністкою РоксаноюСмирновою, гітаристомМішеюКалініним і

співачкою ТамароюЛукашевою гарантований захоплюючий концертний досвід джазу, етно-року і попу!●
The live performances of Kiev's LauraMarti are a concentrated mixture of emotions, powerful energy and a

delicate Ukrainian touch. Together with pianist Roksana Smirnova, guitaristMisha Kalinin and singer

Tamara Lukasheva, an exciting concert experience of jazz, ethno-rock and pop is guaranteed!


