
ФЕСТИВАЛЬ БУДИНКУ 
З ЧЕРВОНИМИ 

СТАВНЯМИ
На підтримку біженців

свобода, мир і справедливість - Революція - це вибір народу

З 3 ПО 7 СЕРПНЯ 2022 РОКУ
Ферма Goutailloux TARNAC



Четвертий рік поспіль фестиваль 
MVR проходить з 3 по 7 серпня 
2022 року на фермі Goutailloux у 
Тарнаці. Прибуток від фестивалю 
буде передано асоціації Montagne 
Accueil Solidarité de Peyrelevade 
(MAS), яка надає підтримку 
біженцям, які мешкають у горах 
Лімузена.
Протягом майже шести років у 
Тарнаці при асоціації діє центр 
прийому біженців La Maison aux 
Volets Rouges.
Це місце є пристанищем або 
перевалочним пунктом для людей, 
яким було відмовлено у притулку і 
які опинилися на вулиці, для 
людей, які щойно прибули до 
Франції або живуть тут уже довгий 
час, але перебувають у дуже 
важкому становищі.
Цього року три дні зустрічей будуть
організовані на початку 
фестивалю, 3, 4 та 5 серпня, щоб 
разом з біженцями продовжити 
роботу зі створення мережі 
солідарності та боротьби.
Люди всюди бунтують і повстають. 
Люди всюди втікають від свого 
режиму та війни й опиняються в 
Європі чи інших країнах світу.

ВІТАЄМО ВСІХ БІЖЕНЦІВ!



СЕРЕДА 3
Chillspace, 10:30 йога

Grange (Сарай),
14:00-18:00

Формування мережі обміну досвідом прийому 
біженців, мережа солідарності.
Кілька напрямів для роздумів та семінарів:
1 - створення юридичних структур: Oacas, 
Emmaüs...
обмін досвідом та дослідженнями, проведеними 
різними групами. Запрошені гості: об’єднання 
асоціацій Montagne Terre d'accueil та група 
біженців союзу Montagne, які повернуться з 
навчальної поїздки на південний схід, Emmaus 
Roya, Emmaus Limoges, Emmaus Le Maquis (Lot-et-
Garonne), L'Après M (Марсель), Saveurs d'Exil 
(Тулуза), Mas de Granier (Longo Maï).
2 - зв'язок між містом та селом: мережа населених
пунктів, місця прийому, навчання, роботи... з 
асоціацією A Puissance 4
3 - нелегальне розміщення (сквоти)
з асоціацією MAS в Еймутьє

Openfloor, 14:30 DJ workshop 
Café noir 16:00 Мистецька гра – поетичний генератор
Café noir, 17:30 Конкретне прочитання навколишнього 

середовища та основа біорізноманіття
Grotte cinéma, 19:00 Вечір, ігри, вечеря...

Два документальні фільми Аліу Діалло, житель 
Пейра-ле-Шато
"Новий житель" - 16 хв - Гвінея - 2020
Прибуття нового жителя до відділення швидкої 
допомоги для осіб, що шукають притулок, до 
Пейра-ле-Шато. Прохачі притулку до Пейра-ле-
Шато.
"RAP - Резиденція в Пейраті" - 15 хв - Гвінея 2022
У травні 2021 року, під час творчої резиденції в 
Пейра-ле-Шато, режисер слідує за реп-групою 
MSB.

Grotte cinéma, 20:30 "18 місяців" - 52 хв
Документальний фільм Роксани Перро про 
колективи біженців у Марселі.



ЧЕТВЕР 4
Grange, 10 :00 Круглий стіл: Який інтернаціоналізм ми хочемо 

відстоювати?
У період пост-арабської весни, розпочатої війною 
Башара Асада проти свого народу, як захистити 
транснаціональну революційну солідарність, яка 
бореться з усіма імперіалізмами, звідки б вони не 
прийшли. Із гостями із сирійської їдальні Монтрей 
(організатор зустрічей "Народи живуть!"), 
представниками суданських комітетів опору, 
Лейлою Аль Шамі (співавтор книги "Гаряча 
країна"), Хамадом Джамалем (суданський блогер-
активіст), Перрін Пупен (дослідник та блогер з 
питань рухів в Україні та Росії) та інших 
запрошених груп.

Chillspace, 10:30 йога
Café noir, 11 :00  Основи цифрового безпеки. Як можна захистити 

людей за допомогою правильних інструментів? 
Chillspace, 14 :00 « Are the straights ok ? » Гетерофаталізм та

феміністська практика
Café noir, 14 :00  Спільно створена художня література на благо 

життя - частина 1
Grange 14 :00 Війна в Україні: форми народної самоорганізації в 

Україні з часів Майдану та їхня наступність у війні 
проти окупації під керівництвом Росії. Як 
підтримати український народ в боротьбі з 
поверненням "кампізму" та проросійського 
псевдоімперіалізму?

Openfloor, 14 :30 DJ workshop
Grotte cinéma,

20 :30
"Я - народ", режиссер Анна Руссильон (Египет, 
январь 2011)

 



П'ЯТНИЦЯ 5
10:00 Татуювання солідарності

Grange, 10 :00 Думки про ситуації в Бразилії згідно з трьома 
темами:
- Боротьба яномані (жителі Амазонії)
- президентські вибори
- місцевий проект: здоров’я Патаксо, південний 
штат Баія та Рух безземельних селян

Café noir, 11 :00 Децентралізуйте все - як використовувати 
технології P2P для захисту людей і проектів від 
цензури, дискримінації тощо.

Grange, 14 :00 Організація перед обличчям репресій з 
комітетами підтримки 15 червня, комітетом 
підтримки італійців, яким загрожує екстрадиція, 
досвід адвокатів суданських активістів...

Café noir, 14 :00 Спільно створена художня література на благо 
життя – частина 2

Grange
19h

20h30

22h

23h30

1h

Caravane Juk'Box - Les Scopitones
youtu.be/_oaLYpI6ZMc

Vlad (chansons d’amour ratées)
youtube.com/watch?v=9RrC9RQ-D0k

COCANHA
(Chant polyphonique à danser, Toulouse)
youtube.com/watch?v=yWzJSBdu_AE

Guts Pie Earshot (Krautrock, Berlin)
youtube.com/watch?v=7-lJ_TeKb_g

Unicorn Partisans (Techno Crust, Berlin)
youtube.com/watch?v=YokaMEEw0TI



П'ЯТНИЦЯ 5

У лісі
17h

19h

21h

22h

0h

1h30

3h

5h

6h30

Moodybabe161 (alarmbient)

DJ Geilegeilemaus (hip-hop)

Sic (live) (rap)

Sarah 1000 and The Log Lady (perche, booty
shake)

400Jasa (bass, dubstep, drum‘n‘bass)

Petite Frappe (23bpm to 160 bpm)

Somatic Rituals (techno, bass, tribal)

Kasma (UK Bass)

Bail précaire (psyché, dub, ambient)



СУБОТА 6
Goutailloux, 11:00  Brunch

Grotte cinéma, 14:00 « Oria »
Фільм Жюльєтт Корне та Лора Депре
у присутності Жюльєтт Корне. 2019 рік, острів 
Лесбос. У таборі Морії, між очікуваннями та 
надіями, ми знаходимо боротьбу більш 
очевидною, ніж будь-коли. Повстання відчувається
в історіях, в піснях, у сміху. Позбавлені своїх прав, 
замкнені на невідомому острові, мешканці 
розповідають нам про своє повсякденне життя.

Grange
19h30

21h
22h30

0h
1h30

Medhi (rap marocain)
Lylice, Esthr et Ryaam (rap, Paris)
Tasty Confess (pop funk)
INGRINA (post métal rock)
DJ Robert (Bâle)

СУБОТА 6
→ НЕДІЛЯ 7

У лісі
15h15

16h
18h
19h

20h30
22h30
23h30

1h
2h30
4h30

6h

7h30
9h

11h

Jeter Bigfun (live) (soundscapes)
Aerodrome (ambient, experimental)
Dixflöppi (live) (electro pop)
Graue Kreide (atlas)
PS3000 (electronic, house)
La Bile (live) (acid)
Jumo (live) (techno)
La Biche (techno, house)
Robberyx (rap, trap, EDM)
Thy (techno &&&)
Golce Dabbana (dance, EDM, hardcore,
hyperpop)
DJ Klemenz (rave, bass, trance)
DJ Allerletschtetrack (prosecco afterhour)
Open : Surprise



Майстер-класи
Майстерня перукарського мистецтва

Написання листів міжнародним політичним в'язням
Кавова дискусія з ТАМІМ

Татуювання
Йога

Виставка
Суданська революція

ПРОФІЛАКТИКА
На прийомі фестивалю буде працювати інформаційний стенд з

номером і інформацією про гендерний рівень Люди будуть
знаходитися поблизу, щоб підтримати і вислухати тих, хто в

цьому.

ПЕРЕКЛАДИ ДИСКУСІЙ
3-5 серпня

 переклад буде зроблено англійською, німецькою, арабською та
російською (вибачте за українську, ми не компетентні...)

ПРОДУКТОВІ ТА БАРНІ СТІЙКИ ПРОТЯГОМ УСЬОГО
ФЕСТИВАЛЮ

КЕМПІНГ
майданчики для палаток, грузових і легкових автомобілів

й автомобілі на фермі Гутайю



СМАЧНА ТА СУХА ПОГОДА:
ОСТЕРІГАЙТЕСЯ ОКУРКІВ

Вогнища не допускаються - економія води

ТВАРИНИ:
СОБАКИ НА ФЕСТИВАЛІ ЗАБОРОНЕНІ

ПАРКІНГ
ПАРКОВКА НА ТЕРИТОРІЇ ФЕРМИ ЗАБОРОНЕНА

ПАРКОВКА В СЕЛІ:
- ПАРКОВКА ЗА ЦЕРКВОЮ ДЕ ТАРНАК

- АВТОСТОЯНКА НА ДОРОЗІ
ДЕ СЕН-МЕРД-ЛЕ-УССІН

слідуйте за Сен-Мерд-ле-Уссін з міста Тарнак
та дотримуйтесь вказівників на автостоянку

На фермі дозволено використовувати лише транспортні засоби,
які використовуються для сну.

БУДУТЬ ОРГАНІЗОВАНІ ШАТЛИ
ПЕРЕД СЕРВЕНСЬКОЮ РАТУШОЮ У ТАРНАКУ

ОРІЄНТОВНА ЦІНА ВХОДУ НА ФЕСТИВАЛЬ:
10 євро в день

ОРІЄНТОВНА ЦІНА НА ВЕСЬ ФЕСТИВАЛЬ
З 3 ПО 7 СЕРПНЯ:

  40 євро

Усі зібрані кошти буде передано асоціації MAS де Пейрелевад,
який допомагає біженцям.


