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Ban	  Chấp	  Hành	  Hội	  FAUST	  được	  tăng	  cường	  nhân	  lực.	  
Tái	  đắc	  cử	  với	  đại	  đa	  số	  phiếu.	  Bà	  Koralia	  Sekler	  mới	  được	  
đắc	  cử.	  Ông	  Felix	  Landerer	  được	  ban	  khen.	  
Thứ	  năm	  23.03.17	  
	  

	  
	  
(Dũng	  Lưu	  –	  Göttingen,	  lược	  dịch)	  
Trong	  buổi	  họp	  Đại	  hội	  đồng	  ngày	  14.03.2017,	  Hội	  FAUST	  e.V.	  („Hội	  về	  chuyển	  
đổi	  nhà	  máy	  và	  Văn	  hóa	  khu	  vực“)	  đã	  tái	  nhiệm	  Ban	  chấp	  hành	  đương	  thời,	  tiếp	  
tục	  cho	  hai	  năm	  tới.	  Được	  đại	  đa	  số	  hội	  viên	  bầu	  lại	  vào	  Ban	  chấp	  hành	  có	  bà	  
Ingrid	  Lange,	  cựu	  Thị	  trưởng	  thành	  phố	  Hannover,	  ông	  Châu	  Lâm,	  người	  điều	  
hành	  Trung	  Tâm	  Việt	  Nam	  Hannover	  và	  Thành	  viên	  Ban	  Đại	  Diện	  „Hội	  đồng	  Hội	  
nhập	  bang	  Niedersachsen“,	  cũng	  như	  ông	  Jens	  Niezel,	  cộng	  tác	  viên	  kỳ	  cựu	  Hội	  
FAUST	  và	  Trưởng	  Ban	  điều	  hành	  sinh	  hoạt	  Hội.	  
Được	  tăng	  cường	  cho	  Ban	  chấp	  hành	  trong	  thời	  gian	  tới	  có	  bà	  Koralia	  Sekler,	  
lần	  đầu	  ra	  ứng	  cử	  BCH	  và	  cũng	  được	  bầu	  với	  đa	  số	  phiếu.	  Bà	  Sekler	  trong	  ngành	  
về	  chính	  sách	  giúp	  đỡ	   thanh	   thiếu	  niên.	  Bà	   làm	  việc	   thiện	  nguyện	  nhiều	  năm	  
trong	   lãnh	  vực	  Di	  dân	  và	  Hội	  nhập	  người	  di	  cư	  đến	  đây.	  Với	   tư	  cách	  Quản	  trị	  
viên	  của	  „Quỹ	  Xã	  hội	  Sống	  chung	  Cộng	  đồng“	  của	  Hannover,	  thủ	  đô	  tiểu	  bang,	  
Bà	  góp	  phần	  xây	  dựng	  Chương	  trình	  Hội	  nhập	  Địa	  phương	  của	  thành	  phố.	  Bà	  là	  
Hội	  viên	  của	  Hội	  đồng	  Quản	  trị	  Đài	  phát	  thanh	  Bắc	  Đức	  và	  trong	  Ủy	  ban	  Chương	  
trình	  của	  Đài.	  
Bà	  Koralia	  Sekler	  rất	  nôn	  nóng	  trong	  công	  việc	  mới:	  „FAUST	  đối	  với	   tôi	  không	  
phải	  là	  một	  Trung	  tâm	  Văn	  hóa	  cổ	  điển.	  Lịch	  sử	  địa	  phương.	  Sự	  Đa	  dạng	  và	  Văn	  
hóa	   được	   công	   nhận	   ở	   đây	   đã	   khắc	   ghi	   trong	   tâm	   khảm	   những	   hội	   viên	   và	  
những	  khách	  nam	  nữ	  đến	  thăm	  Trung	  Tâm.	  Tôi	  vui	  mừng	  là	  có	  thể	  góp	  phần	  cá	  
nhân	  vào	  những	  hoạt	  động	  đa	  dạng	  nầy“.	  Đối	  với	  bà	  Ingrid	  Lange	  thì	  công	  việc	  
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trong	   BCH	   hội	   FAUST	   cũng	   có	   ý	   nghĩa	   là	   Công	   việc	  Mạng	   lưới:	   „Tôi	   liên	   kết	  
những	  mối	   liên	  hệ	  đa	  dạng	  với	   việc	   làm	   thiện	  nguyện	  của	   tôi	   trong	  Ban	  điều	  
hành	  của	  „Bàn	  tròn	  cho	  Quyền	  Bình	  đẳng	  và	  Chống	  Kỳ	  thị	  Chủng	  tộc“	  và	  trong	  
BCH	  „Ủy	  ban	  Xã	  hội	  Trách	  nhiệm,	  Hành	  sử	  Phó	  tế	  và	  Nguyên	  tắc	  Luân	  lý	  trong	  
Đại	  hội	  Thánh	  thể	  thành	  phố	  Hannover“.	  Ông	  Châu	  Lâm	  nhấn	  mạnh	  ý	  nghĩa	  của	  
công	   việc	   đa	   văn	   hóa:	   „Sự	   Hội	   nhập	   và	   mở	   rộng	   Đa	   văn	   hóa	   không	   phải	   là	  
đường	  một	   chiều,	  đó	   là	   tiến	   trình	   trao	  đổi	   qua	   lại	   giữa	  người	  dân	  bản	   xứ	   và	  
người	  di	  dân.	  Chúng	  ta	  thúc	  đẩy	  gia	  tăng	  việc	  sống	  chung	  đa	  dạng.	  Vì	  Đa	  dạng	  là	  
Tương	  lai“.	  
Trước	  cuộc	  bầu	  cử	  ông	  Quản	  nhiệm	  Hans-‐Michael	  Krueger	  và	  BCH	  đã	  tóm	  lược	  
tài	  khóa	  năm	  qua	  với	  một	  kết	  quả	  mỹ	  mãn.	  Năm	  2016	  được	  ghi	  dấu	  qua	  ngày	  
kỷ	  niệm	  25	  năm	  thành	  lập	  Trung	  tâm	  Văn	  hóa,	  qua	  sự	  tái	  khai	  trương	  của	  „Nhà	  
Nồi	   Hơi“	   (Kesselhaus)	   Linden“	   và	  một	   dự	   án	   đa	   dạng	   thành	   công,	   ví	   dụ	   như	  
„Ngày	  Nhân	  Quyền	  2016“.	  Sự	  cải	  tổ	  Phòng	  Nghệ	  thuật	  FAUST,	  đã	  được	  sử	  dụng	  
làm	  Phòng	  Khiêu	  vũ	  nhiều	  tháng	  trong	  năm,	  cũng	  được	  sang	  sửa	  lại	  rất	  tốt.	  Sự	  
hợp	  tác	  với	  ông	  Felix	  Landerer	  &	  Company	   rất	  tốt	  đẹp,	  theo	   lời	  ông	  Krueger,	  
Landerer	  &	  Company	  được	  ban	  khen	  vào	  ngày	   thứ	  hai	  27.3	   sắp	   tới	   tại	   Trung	  
tâm	  Văn	  hóa	  FAUST,	  về	  sự	  trình	  diễn	  thử	  cho	  vở	  kịch	  ca	  vũ	  nhạc	  „Revolte!“	  với	  
giải	  thưởng	  văn	  hóa	  „pro	  visio“	  của	  Quỹ	  Khu	  vực	  Văn	  hóa	  Hannover.	  Năm	  2016	  
kết	  thúc	  với	  một	  ngân	  sách	  cân	  bằng.	  Dự	  trù	  ngân	  sách	  cho	  năm	  2017	  sẽ	  được	  
lời	  10.000	  Euro.	  Bản	  dự	  liệu	  nầy	  được	  toàn	  Đại	  Hội	  Đồng	  đồng	  ý.	  
	  

	  
Ban	  Chấp	  Hành	  FAUST	  năm	  2017	  
FAUST	  nhìn	   lạc	  quan	  năm	  2017:	  Quản	  nhiệm	  Hans-‐Michael	  Krueger	  và	  những	  
thành	  viên	  BCH:	  Jens	  Niezel,	  Châu	  Lâm,	  Ingrid	  Lange	  và	  Koralia	  Sekler.	  
(Thông	  cáo	  Báo	  chí	  –	  Jörg	  Smotlacha)	  
(Phần	  tiếng	  Đức)	  


