Vernissage d’une exposition et présentation d’un ouvrage sur le génocide des Arméniens et la Shoah
L’Amicale des Arméniens de Toulouse Midi-Pyrénées et l’antenne régionale du Mémorial de la Shoah pour le sud de la France ont
le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition « Le génocide des Arméniens de l’empire Ottoman : stigmatiser,
détruire, exclure » réalisée par le Mémorial de la Shoah :

Lundi 7 décembre 2015, à 18h
Espace du Judaïsme de Toulouse - 2, Place Riquet (31000 Toulouse) Métro Jean-Jaurès
Exposition du 7 au 30 décembre 2015 – du lundi au Jeudi 9h-20h ; vendredi 9h-12h ; certains dimanches 10h-17h
18h00 Vernissage de l’exposition. Balcon du 2ème étage
18h30 Présentation par les Professeurs Gérard Dédéyan et Carol Iancu de leur ouvrage « Du génocide des Arméniens à la
Shoah. Typologie des massacres du 20e siècle » (Editions Privat - 2015). Salle Jérusalem, 3ème étage
20h00 Dédicace par les auteurs
20h30 Interprétation de musiques juives et arméniennes par Sarah Iancu, Violoncelle solo à l'O.N.C.T.
21h00 Buffet arméno-cacher
Résa & infos : amicale.guiank@gmail.com - 06.80.42.39.59 - Association Hébraïca : 05.62.73.45.33

Ցուցահանդեսի բացում և Հայոց ցեղասպանությանը նվիրված գրքի շնորհանդես
Միդի-Պիրենե մարզի և Թուլուզի հայկական ընկերակցությունը և Շոայի հուշահամալիրի Ֆրանսիայի հարավի
տարածաշրջանային մասնաճյուղը մեծ սիրով հրավիրում են ձեզ «Օսմանյան կայսրության կողմից իրականացված Հայոց
Ցեղասպանություն. Խարանել, ոչնչացնել և բացառել » անվամբ ցուցահանդեսի բացմանը, որը տեղի կունենա

2015 թ. Դեկտեմբերի 7-ին, ժամը 18:00-ին
Թուլուզի Espace du Judaïsme -ում, Ռիքե հրապարակի 2, Ժան-Ժորես մետրոյի հարևանությամբ
Ցուցահանդեսը բաց է ս.թ. դեկտեմբերի 7-30-ը, երկուշաբթիից հինգշաբթի, ժամը՝ 9 :00-20 :00 և ուրբաթ օրերին, ժամը՝
9 :00-12 :00 և որոշ կիրակիներ, ժամը՝ 10 :00-17:00
Ժամը 18:00 Ցուցահանդեսի բացում, Բալկոն, 2-րդ հարկ
Ժամը 18:30 Պրոֆեսոր Ժերար Դեդեյանը և Կարոլ Իանքուն ներկայացնում են «Հայերի ցեղասպանությունից մինչև
Շոյաներինը: 20-րդ դարի ջարեդերի տիպաբանությունը » գիրքը (Privat հրատարակչություն, 2015 թվականի ապրիլ):
Երուսաղեմ սրահ, 3-րդ հարկ:
Ժամը 20:00 Մակագրություն հեղինակների կողմից
Ժամը 20:30 Հայկական և հրեական երաժտության համերգ, կատարում է Թուլուզի Կապիտոլի ազգային նվագախմբի
մենակատար, թավջութակահար Սառա Իանքուն
Ժամը 21:00 Հայկական հյուրասիրություն
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել amicale.guiank@gmail.com - 06.80.42.39.59 կամ Association Hébraïca 05.62.73.45.33

