
 االعزاء  الالجئني في هامبورغ 
 هذه دعوة للمشاركة لالنتاج في املعرض الفني

 ذكريات املهاجرين

 مساحة للفن

 ورش العمل
2015  / 12 / 31الي   9 -1   

 افتتاح املعرض
2016  / 2 / 15الي   1  /  15 

 

 معرض ذكريات لالجئني  هو فرصة لعقد اللقاءات  بني الالجئني و املواطنني من مدينة هامبوغ  , املواضيع و  املناقشات التي تهمنا اليوم 
 هي احلرب ,  الهجزة , العوملة , التاريخ االستعماري  في الوقت احلاضر  وهذا املواضيع مهمة لالنتاج في املعرض الفني , وتعكس

 .  وجهات النظر بني املشاركني من  البلدان االوروبية و الغير االوروبية  هنا فى هامبورغ

 التعاون في االنتاج الفني

 في االستوديو  خاص بنا في هامبوغ

2015من سبتمبر الي ديسمبر    

 هل انت مهتم للمشاركة في االنتاج الفني . نحن ندعوك للمشاركة في ورش العمل لدينا  , في صناة االفالم القصيرة ,  فن الطباعة  ,
  املوسيقي و انتاج فيديوت الغاني   الراب , هذه الورش خاصة للبالغني فقط واملشاركة في هذه الورش مجانية

 املعرض الفني

2016ينايرا _ فبرابر . عام      

 سيتم عرض كل اعمالكم في املعرض الفني و سوف نقوم بتخطيط و تنظيم الفتتاح املعرض  عن طريق تبادل االفكار من خالل ورش العمل
 . و العروض و احملاضرات مع املدربني و  االفالم املسائية واكثر من ذلك



 من نحن

 هذا مشروع فني مجاني وغير حكومي . فريق املشروع هم الالجئني الذين يعيشون في هامبوغ و كذلك بعض الفنانني و الزمالء و النشطاء
 . من  غانا و وامبيدوسا  و سيتم التعريف عنهم في معرضنا

 ورش  العمل

الطباعة بالشاشة احلريرية

 ورشة  الطباعة بالشاشة احلريرية مع الفنان جو سام الذي يعيش في هامبوغ
 كيف جتارب حياتي  تصبح صور  , الطباعة بالشاشة احلريرية سهلة للغاية و ميكن حتقيق نتائج باهرة

 معلومات االتصال بالفنان
easaafajoe@yahoo.de : االمييل 
017689587984رقم الهاتف :     

 

 مدرستنا

ورشة عمل لصناعة االفالم القصيرة مع فانيسا نيكا مولر، املخرجة السينمائية في  وسائل اإلعالم

 ماذا سوف نتعلم ؟ ماهي االشياء الغربية الني واجهتك هنا فى هامبورغ ؟ كيف بدءت حياتك في  املدينة اجلديدة .  سوف نتعلم صناعة
 االفالم القصيرة و كذلك اجراء املقابالت

 info@ort-m.de :  االمييل
017665488735رقم الهاتف :   

 اغاني الالجئني 

 مع مدري الراب : جاي اي بالتعاون مع  أكادميية الهيب هوب  هامبروع
 سوف نقوم كتابة كلمات االغاني معا و انتاج االغاني وسوف يتم عرضها الفيديوت  في املعرض الفني

e.heumann@kph-hamburg.de  : االمييل
040822456838رقم الهاتف :    

 املرعي اخلضراء
 ورش عمل للنساء مع الفنان اتش ام جوكنني

 ذكريات العمل مع الصور و املقابالت ,  النباتات  في املكان التي عشت فيه عائلتك , عندما كنا شباب , كيف حياتي هي اليوم وسط في
 املراعي اخلصراء و املساحات الكبيرة في هامبوغ , و سوف نعمل معا  لزراعة النبات احلية  وعرضها في املعرض و معرفة انواعها و في

. اى بلد تنمو

info@ort-m.de   : االمييل
017665488735رقم الهاتف :   

 أهال بكم



 هل انت متحمس ؟

 مواعيد املقابالت
 كل يوم سبت
 ظهرا 2:00

 كيف تصل  هناك ؟
Süderstraße 112, Hamburg : العنوان

 في املباني اخللفي
Hammerbrook  : دقائق مشي من محطة املترو  7

’Süderstraße   : الي احملطة األولي M25  او عن طريق الباص رقم

مالحظة : سوف يتم دفع تذاكر املوصالت
 لكن يجب عليكم تقدمي لنا الفواتير خاصة بالنقل

 املزيد من املعلومات
info@ort-m.de : االمييل

017665488735الهاتف  : 
  مساء00:6 الي 00:1من االثنني الي اجلمعة من الساعة   

www.ort-m.de/welcome.html


