AMICALE DES ARMENIENS DE TOULOUSE MIDI-PYRÉNÉES
Միդի-Պիրենե մարզի և Թուլուզի Հայկական Ընկերակցություն

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 99ème commémoration du génocide des arméniens de 1915

Le jeudi 24 avril 2014
18h00 Monument aux morts (Av. François Verdier) : dépôt de gerbes, observation d’une minute de silence,
allocutions, prière et recueillement suivis de récitations de poèmes par les écoliers
19h00 Marche vers le cinéma ABC
19h30 / 23h00 Cinéma ABC 13, rue St-Bernard-Toulouse - Tél : 05 61 20 21 46- www.abc-toulouse.fr
19h30 collation arménienne
20h30 « Mon fils sera arménien » film de Hagop Goudsouzian (1h20) suivi d’une discussion-débat.
entrée payante - 4,80€

ՀՐԱՎԵՐ
Միդի-Պիրենե մարզի և Թուլուզի հայկական ընկերակցության նախագահ Ստեփան Կոջայանը և
կառավարման խորհրդի անդամները բարձր կգնահատեն, եթե Դուք ներկա գտնվեք 1915թ.-ի Հայոց
Մեծ Եղեռնի 99-ամյա տարելիցին նվիրված միջոցառմանը, որը տեղի կունենա

2014 թ. ապրիլի 24 -ին
Ժամը 18 : 00 Զոհվածների հուշարձան (Ֆրանսուա Վերդիեի պողոտա). ծաղկեպսակների
մատուցում, լռության րոպե , ուղերձներ, հարգանքի տուրք զոհերի հիշատակին, աղոթք, որից
հետո Հայկական դպրոցի սաները հանդես կգան փոքրիկ ելույթով
Ժամը 19:00
19:00 Քայլերթ դեպի ABC կինոսրահ
Ժամը 19h30--23:00 ABC կինոսրահ (13, rue St-Bernard-Toulouse)
Տեղեկությունների համար՝ 05 61 20 21 46- www.abc-toulouse.fr
Ժամը 19:30 Փոքրիկ հայկական հյուրասիրություն
Ժամը 20:30 Հակոբ
Հակոբ Գուդսուզյանի « Որդիս հայ կլինի » ֆիլմի ցուցադրում, որին կհաջորդի ֆիլմի
քննարկումը
Մուտքի վճար՝ 4,80€

Mon fils sera arménien
Hagop Goudsouzian, 80 minutes – 2004. Film documentaire sur l’identité arménienne.
Entre 1915 et 1923, un million et demi d'Arméniens furent massacrés par l'armée turque. Depuis, ce
peuple lutte pour la reconnaissance officielle de ce qui fut le premier génocide du XXe siècle.
Ce film retrace le voyage initiatique de six Canadiens d'origine arménienne sur la terre de leurs ancêtres, et
leurs rencontres avec des survivants du génocide. Des témoignages émouvants de ces vigoureux
centenaires et ceux, cocasses et touchants, des voyageurs du Nouveau Monde, composent un film digne et
poignant sur le besoin de faire la paix avec le passé pour mieux se tourner vers l'avenir.
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