EURÓPAI NYELVI KOKTÉL BÁR, GÖDÖR KLUB, 2010. szeptember 30.

Keveredj bele az európai kulturális intézetek és partnereik nyelvi
forgatagába!
A Magyarországon mőködı európai kulturális intézetek (EUNIC Hungary) 2010.
szeptember 30-án 15 órától 19.30-ig a budapesti Gödör Klubban Európai Nyelvi
Koktél Bárt rendeznek be, hogy megünnepeljék Európa nyelvi és kulturális
sokszínőségét. A rendezvény az Európa Tanács kezdeményezésére indult Nyelvek
Európai Napját (szeptember 26.) hivatott megünnepelni.
A vendégek szórakoztató nyelvtanuló feladatokat oldhatnak meg, különbözı nyelvi
játékokat játszhatnak, anyanyelvi beszélıkkel találkozhatnak és megszerezhetik a
jelképes Európai Nyelvi Útlevelet. A játékban résztvevık között a kulturális
intézetek által felajánlott, nyelvtanuláshoz kapcsolódó értékes nyereményeket
sorsolunk ki.
Az asztaloknál zajló játékok mellett színes színpadi események szórakoztatják a
közönséget: D. Tóth Kriszta beszélgetése a nyelvtanulás sikereinek titkáról, a TÁP
Színház elıadása és Vodku koncert dalokkal több nyelven. A rendezvény
házigazdája: Hajós András.
A szervezık felállítják az Európai Nyelvek Falát, amelyet minden résztvevı
gazdagíthat az általa ismert szavakkal, kifejezésekkel. Az online változat már
elérhetı a Facebookon.
A programmal kapcsolatban bıvebb felvilágosítást
agota.biro@britishcouncil.hu e-mail címen.

PROGRAM
Idıpont
15.00-15.10
15.10-16.00

Kis színpad
Megnyitó
D. Tóth Kriszta – A
nyelvtanulás
sikerének titkairól és a
nyelvtudás hasznáról
Beszélgetıpartnerek:
Gyurta Dániel
olimpiai ezüstérmes,
világbajnok és
Európa-bajnok
magyar úszó
Antonio Sciacovelli
dékánhelyettes,
NyugatMagyarországi
Egyetem Csomor
Júlia, diák,
politológiát tanul
Dániában, beszél
angolul, dánul,
németül és tanul

adhat

Bíró

Ágota

Asztaloknál

Elıtér

A koktélasztaloknál a
kultúrintézetek és vendégeik
szórakoztató
nyelvtudással/nyelvtanulással
kapcsolatos feladatokat
kínálnak.
A résztvevıknek 4 pecsétet
kell szerezniük az Európai
Nyelvi Útlevélbe, hogy
sorsoláson vegyenek részt és
megnyerjék az értékes,
nyelvtanulással kapcsolatos
ajándékok egyikét.

Az elsı 400
vendéget
alkoholmentes
koktéllal várjuk.

az

Az Európai
Nyelvek Falán
hagyj nyomot: Írd
fel kedvenc szavad
bármely nyelven.
Forgasd meg az
Európai
Találmányok
szerencsekerekét,
tippelj és nyerj!

16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-18.20
18.20-19.10

spanyolul
Sorsolás, Az Európai
Nyelvek fala,
Szerencsekerék
TÁP Színház
SORSOLÁS
VODKU koncert

THE EUROPEAN LANGUAGES COCTAIL BAR, 30 September 2010
Mix a Language Cocktail with the European Cultural Institutes and their partners in
Budapest!
The European Union National Institutes of Culture (EUNIC) in Hungary organizes the
European Languages Cocktail Bar on the 30th of September in Budapest (Gödör
Klub, 15-19.30) to celebrate linguistic and cultural diversity in Europe. This event will
be a joint celebration of the European Day of Languages, an initiative of the Council
of Europe in Strasbourg.
Visitors will be invited to take part in fun language activities and games and they will
have the opportunity to learn some words in many European languages from native
speakers and get a European Languages Passport in return. Guests will have the
chance to win different presents and services offered by the cultural institutes.
Activities by the bar tables will be supplemented by various stage activities: a
discussion on language learning moderated by Kriszta D. Tóth, TÁP Színház
performance and a concert by Vodku. The moderator of the event will be András
Hajós.
Organizers and participants will also create the Wall of European Languages as a
great visual representation of linguistic diversity in Europe. This application is already
on Facebook.

If you are interested in
agota.biro@britishcouncil.hu.

PROGRAM
Time
15.00-15.10
15.10-16.00

the

project,

please

contact

Ágota

Bíró

at

Stage

Cocktail tables

Hall

Opening –Hanne
Thorne, president of
EUNIC Hungary
D. Tóth Kriszta – The
secrets of successful
language learning.
Discussion partners:
Dániel Gyurta
European and World
Champion swimmer
Antonio Sciacovelli
deputy dean, NyugatMagyarországi
Egyetem

Fun games and
activities connected
to language learning
offered by EUNIC
cultural institute and
its partners.

The 400 visitors are
our gests for a nonalcoholic cocktail.
.

Collect 4 stamps to
your European
Language Pass and
win one of the prizes
offered by the
institutes.

Leave your favourite
word in any
languages on the
Wall of European
Languages.

Spin the Wheel of
Inventions, guess

16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-18.20
18.20-19.10

Csomor Júlia,
multilingual student of
political science,
Prize Draw, The Wall of
European Languages
Wheel of Inventions
TÁP Színház
Prize Draw
VODKU concert of
multilingual songs

the country of the
inventionand win!

