
   

 

 

 

БЪДИ ХЛЕБАР БЕЗ ГРАНИЦИ ! 

Познаваме ли хората от своята държава? Какво знаем за различните култури и 
националности около нас? Знаем ли кога е арменската Коледа, какво се готви на Банго 
Васил или как се празнува Мимуна…? 

Каним те да бъдеш част от проект „Хлебари без граници“ (B(re)aking Bread and 
Borders) и да се замесиш с млади хора от различни етноси в България, да ги опознаеш, да 
чуеш тяхната гледна точка, да споделиш своята. От февруари до септември можеш да се 
участваш в 3 срещи в Хлебна къща София - ще омесим хляб, ще създаваме музика и ще 
играем настолната игра “Хлебари без граници”.  

Ще бъдат организирани 5 смесени групи: арабско-българска, арменско-българска, 
еврейско-българска, ромско-българска и турско-българска. Във всяка група ще участват 
20 човека - по 10 млади хора от едната и от другата общност.  

За да се включиш, трябва да си на възраст между 16 и 26 години и да можеш да участваш 
във всичките 3 срещи, както и в Деня на отворени врати (21 октомври 2018), когато ще се 
съберем всички заедно, ще споделим снимки, песни, преживявания и хляб!  

Запиши се на sandra@bread.bg, 0885 039 071 или zdrava@bread.bg, 0898 875 054. 

Хлебна къща София се намира на ул. „Екзарх Йосиф“ 103 (зад Софийска математическа 
гимназия). 

Facebook: Хлебна къща София – Sofia Bread House 

 

График на планираните срещи за всяка група: 

Арабско – българска група Арменско – българска група 

15 февруари (четвъртък) 18:30 – 20:30 часа 15 март (четвъртък) 18:30 – 20:30 часа 

15 април (неделя) 11:00 – 13:00 часа 13 май (неделя) 11:00 – 13:00 часа 

7 юни (четвъртък) 18:30 – 20:30 часа 20 септември (четвъртък) 18:30 – 20:30 часа 

 
Еврейско – българска група Ромско – българска група 

22 февруари (четвъртък) 18:30 – 20:30 часа 29 март (четвъртък) 18:30 – 20:30 часа 

26 април (четвъртък) 18:30 – 20:30 часа 17 май (четвъртък) 18:30 – 20:30 часа 

17 юни (неделя) 11:00 – 13:00 часа 7 октомври (неделя) 11:00 – 13:00 часа 

 
Турско – българска група 

Ден на отворени врати: 21 октомври (събота) 
11:00 – 17:00 часа 

22 март (четвъртък) 18:30 – 20:30 часа 

10 май (четвъртък) 18:30 – 20:30 часа 

30 септември (неделя) 11:00 – 13:00 часа 

 

Чакаме те  

https://www.facebook.com/breadbg/

