Cérémonies commémoratives du génocide des Arméniens et de contestation contre les
exactions commises par l’Azerbaïdjan contre les populations arméniennes de l’Artsakh
Vendredi 22 avril 2016, 18h-21h, présentation du roman « La Ville haute » à la
librairie Ombres Blanche - 3, rue Mirepoix (Toulouse) - Entrée libre et gratuite
18h, présentation du roman « La Ville haute », paru en mars 2016 aux éditions Safran, par son
auteure, Eliane Serdan.
Un superbe roman sur l’exil et la beauté du sud en hiver, avec la neige sur les oliviers et en toile de fond, le génocide
arménien et le souvenir nostalgique de la mer Noire.
19h, Discussion et échange avec le public autour du roman suivis d’une séance de dédicace.
20h, Apéritif dinatoire arménien autour de l’auteur, pour prolonger la soirée dans une ambiance amicale.

Mobilisation Générale en soutien à nos frères et sœurs du Haut-Karabagh
Nous invitons l’ensemble de la communauté arménienne de Toulouse et de la Région, ainsi que leurs sympathisants, à
participer en nombre à la commémoration du génocide des Arméniens, prévu le dimanche 24 avril à 18h, afin de
protester contre les exactions commises par l’Azerbaïdjan contre les populations arméniennes du Haut-karabagh, au
début du mois d’avril. Ces cérémonies seront placées sous le signe de la contestation mais aussi de la revendication de
la reconnaissance de la République du Haut-Karabagh par la communauté internationale. Soyez présents nombreux à la
commémoration et à la marche, en famille, avec vos amis et connaissances pour faire entendre notre voix comme
partout ailleurs en France et dans le monde.

I N V I T A T I O N
Stéphane Kojayan, Président, et les membres du Conseil d’Administration de l’Amicale des Arméniens de Toulouse Midi-Pyrénées, seraient
honorés par votre présence aux manifestations organisées à l’occasion de la 101ème commémoration du génocide des Arméniens de 1915

Le dimanche 24 avril 2016
18h00 : Monument élevé à la gloire des combattants de la Haute-Garonne (Allées François Verdier), en présence
des élus et des représentants des autorités publiques ainsi que des porte-drapeaux. Dépôt de gerbes, observation d’une
minute de silence, hymnes chantés par les écoliers, allocutions.
18h45 : marche vers la Place d’Arménie.
19h00 : Place d’Arménie (Allées Jean Jaurès) allocutions et récitations de la part
des élèves des écoles arméniennes de Toulouse
20h / 23h00 : Cinéma ABC (13, rue Saint-Bernard - Toulouse) Tél : 05.61.21.20.46
- www.abc-toulouse.fr - Tarif projection : 7,50 € / 5,50 € (tarif réduit)
20h00 : buffet arménien
20h30 : Projection privée du film « Resident Forever » réalisé et produit par Lyang
KIM (2015, Zone Film - 1h30) suivi d’une discussion-débat. Un film poétique,
tourné aux frontières en Arménie, qui traite subtilement la réalité tragique d’un
peuple trimillénaire qui, un siècle plus tard, se voit toujours ravir son destin par
violence imposée et lutter pour sa survie. Il décrit les conditions de vie d’une
population qui lutte pour vivre en paix dans son propre territoire, entourée de pays
belliqueux et qui a dû faire face à un nouvel épisode militaire, au début du mois avril
2016, avec une violence inouïe qui souligne toute l’actualité et l’acuité de ce film.
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Հայոց Ցեղասպանությունը և Ադրբեջանի կողմից Արցախահայության դեմ
իրականցվող վայրագությունները դատապարտող հավաք-միջոցառումներ
Ուրբաթ օրը, ապրիլի 22-ին, ժամը 18 :00-21 :00, Ombres Blanches գրախանութում, որը գտնվում է Mirepoix փ.3
հասցեում, կկայանա «Բարձր քաղաք» վեպի շնորհանդեսը:
18 : 00-ին hեղինակը կներկայացնի վեպը : Մի հիանալի վեպ աքսորի և հարավի գեղեցկության մասին, ձմռանը,
ձիթենու ծառով՝ ծածկված ձյունով; կարոտալի հուշեր Սև ծովից :
19 : 00 Վեպի քննարկում ներկաների և հեղինակի հետ, ինչպես նաև գրքի մակագրություն հեղինակի կոզմից
20 : 00 Երեկոն հաճելիորեն ավարտելու համար հայկական փոքրի հյուրասիրություն

Հավաք-միջոցառումներ՝ ի պաշտպանություն
Լեռնային Ղարաբաղի մեր քույրերի և եղբայրների
Թուլուզի, ինչպես նաև մեր մարզի բոլոր հայությանը և աջակիցներին հրավիրում ենք
մասնակցելու Հայոց Ցեղասպանության հիշատակին նվիրված արարողությանը, որը տեղի
կունենա ապրիլի 24-ին, ժամը 18 :00-ին : Այս հավաքով մենք մեր բողոքի խոսքը կասենք նաև այս
օրերին Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում իրականացվող վայրագությունների դեմ :
Այս արարողությունները կդատապարտեն այս վայրագությունները և կլինեն մարտահրավեր՝
միջազգային հանրությանը Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման համար : Ներկա
լինենք բոլորս այս կարևոր իրադարձությանը, քայլեր-հավաքներին մեր հարազատների, ընկեր
բարեկամների հետ, որպեսզի մեր ձայնը լսելի լինի ողջ Ֆրանսիայում և ամբողջ աշխարհում :

ՀՐԱՎԵՐՔ
Միդի-Պիրենե մարզի և Թուլուզի հայկական ընկերակցության նախագահ Ստեփան Կոջայանը և կառավարման խորհրդի
անդամները բարձր կգնահատեն Ձեր ներկայությունը 1915թ.-ի Հայերի Ցեղասպանության 101-ամյա տարելիցին նվիրված
միջոցառմանը, որը տեղի կունենա

2016 թ. ապրիլի 24-ին
Ժամը 18:00 Զոհվածների հուշարձան (Ֆրանսուա Վերդիեի պողոտա). ծաղկեպսակների դնում, լռության
րոպե, ուղերձներ, հարգանքի տուրք զոհերի հիշատակին, աղոթք, հայկական և ֆրանսիական հիմների
կատարում
Ժամը 18:45 Քայլերթ դեպի Հայաստանի հրապարակ
Ժամը 19:00 Հայաստանի հրապարակում՝ Խաչքարի կողքին հանդես կգան մեր դպրոցի սաները
Ժամը 20:00-23:00 ABC կինոթատրոն (Ս. Բերնար փող. 13, 31000 Թուլուզ) : Տեղեկությունների համար 05.61.21.20.46 - www.abc-toulouse.fr
Ժամը 20:00 Փոքրիկ հայկական հյուրասիրություն
Ժամը 20:30 Հայող Ցեղասպանությանը նվիրված ֆիլմի ցուցադրություն / Մուտքի վճարը 7,50€ / 5,50€ (զեղչված սակագին)
- « Resident forever » ֆիլմ, որը նկարահանել է Lyang KIM-ը
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