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  "الوطن"قاء فني تحت عنوان ل

 
 . بهاملن  Galerie archeدعوة للمشاركة في مشروع معرض و عرض في معرض 

 

 

   

 عن من نبحث؟ 
،للراغبين بالتعبير فنياً أو تعلم  Hameln /Pyrmontنحن نبحث عن الالجئين و المواطنين و القادمين الجدد في مدينة أو ضواحي 

 . ذلك

 

 المشروع؟  ما هو موضوع و فكرة
 . الفكرة هي اللقاء و التعارف من خالل الفن

 . في هذه الحلقات سيعمل المشاركون سوياً على موضوع الوطن. و لذلك ستتم أربع حلقات عمل في نهاية األسبوع

 . من التجارب المكتسبة سيتم العمل بشكل جماعي على العرض الذي سيعرض في يوم الجمعة التالي على الجمهور

 

 و شكل العرض و ماذا يتضمن؟ ما ه
 . كما أن المهارات الخاصة لدى المشاركين ليست مهمة. و سيحدد مسبقاً المجرى المناسب للفكرة. في هذا العرض كل شيء ممكن

 . األدوار لن تلعب أو تدرب أو تعلم، بل ستكون األحداث واقعية و عفوية

كما يمكن للمشاهدين أن يصبحوا (. الجمهور)الممثلون و المشاهدون قاعات المعرض هي نفسها قاعات العرض التي يتحرك فيها

 . ممثلين

في العرض األول ستعرض المواضيع التي اختارها المشاركون و التي تمثل وطنهم في مكان متماسك و مناسب بالنسبة : مثال

 . للمواضيع و الممثلين

 

 متى موعد بدء حلقات العمل و العروض؟ 
 

 :1المرحلة 
 . شاركون المواضيع التي تمثل الوطن بالنسبة لهم و يعرضونها في يوم الجمعة التالي في المعرضيجد الم

 21حتى الساعة  18،  من الساعة 8.01.2016: الجمعة 

 18حتى الساعة  13، من الساعة 9.01.2016: السبت 

 18حتى الساعة  13، من الساعة 10.01.2016: األحد 

 20و يبدأ العرض عند الساعة  18عند الساعة  ، اللقاء15.01.2016: الجمعة 

 

 :2المرحلة 
 .هذه المرحلة ترمز إلى الحركة

 أية رقصات، أية حركات و سلوك تربطني بطني؟ 

 18حتى الساعة  13، من الساعة 16.01.2016: السبت 

  18حتى الساعة  13، من الساعة 17.01.2016: األحد 

 20و يبدأ العرض عند الساعة  18عة ، اللقاء عند السا22.01.2016: الجمعة 

 

 :3المرحلة 
 .نذكر األصوات و األغاني،  نغني،  نعزف و نكون و مجموعة من األصوات الحية. نبحث في هذه المرحلة عن صوت وطننا

 18حتى الساعة  13، من الساعة 23.01.2016: السبت 

 18حتى الساعة  13، من الساعة 24.01.2016: األحد 

 20يبدأ العرض عند الساعة ' 18، اللقاء عند الساعة 29.01.2016: الجمعة 

 

 :4المرحلة 
 . الحب للجديد و القديم ال بد أن يمر عن طريق المعدة، نستكشف طعم الوطن

 18حتى الساعة  13، من الساعة 30.01.2016: السبت 

 18حتى الساعة  13، من الساعة 31.01.2016: األحد 

 20و يبدأ العرض عند الساعة 18ء عند الساعة ، اللقا5.02.2016: الجمعة 
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 من يمكنه الحضور؟ 
 . األصدقاء و المعارف مرحب بهم،  كما كل الترحيب لكل المهتمين في مدينة هاملن و ما حولها

 

 ماذا سيتضمن أيضاً؟ 
 . وعسيصنع منها عرض يكبر كل أسب. ستوثق حلقات العمل عن طريق الصور و الفيديو و التسجيالت

 . يستطيع المشاركون، إن أرادوا، أن يشاركوا في تسجيالت الفيديو و غيرها

 . و في نهاية العرض ستجري مناقشات و مقابالت

 . سنكّون أيضاً موقع على االنترنت لمشاركة األحداث و النتائج مع كل المهتمين

 

 أين سيجرى هذا النشاط؟ 
 عرض كل حلقات العمل والعروض ستكون في قاعات الم

arche e.V.  

Kastanienwall 12 

Hameln 

 

 من يدير حلقات العمل؟ 
كالهما يملكان خبرة . Cornelia Hellbrüggeو المغنية و العارضة  Birgitta Martinسوف تدار حلقات العمل من الفنانة 

 . سنوات طويلة في مجال إدارة حلقات العمل الفنية و العروض

 

 غة؟ و عندما ال أتقن وال أفهم الل
 . الحلقات ستكون مصحبة بمترجمة

 

  في حال لم أستطع الحضور دائماً؟
لكن يجب أن تحضر أكثر من نصف األيام أو المواعيد . ال توجد مشكلة عندما ال تستطيع الحضور في كل عطل نهاية األسبوع

 . المذكورة أعاله

 

 ئلة؟ مع من يمكنني أن أتواصل عند الرغبة بالتسجيل أو عند وجود أية أس
Birgitta Martin ( (: ألماني،انكليزي 05045912202 

                                         birgitta@martin.de  

Cornelia Hellbrügge ( ( : ألماني، انكليزي، فرنسي 015146717821 

                         cornelia.hellbrügge@gmx.de  

 

 

 ! المشاركة مجانية
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