
        كميته برگزاري جشنواره نوروز در شهر برلين كميته برگزاري جشنواره نوروز در شهر برلين كميته برگزاري جشنواره نوروز در شهر برلين كميته برگزاري جشنواره نوروز در شهر برلين     اطالعيهاطالعيهاطالعيهاطالعيه
دوستداران كليه برگزاركنندگان و و برلين ساكن ميهنان ايراني همآگاهي با خشنودي فراوان به 

از شخصيتها، انجمن ها و كانون هاي صنفي شماري رسانيم كه امسال به همت ميجشن نوروز 

  جشنوارهجشنوارهجشنوارهجشنواره بصورت 1391 سال بار جشن نوروزتين نخسبراي  ،برلين فعال در يايرانو فرهنگي 

   .زار خواهد شدبرگ

يكشنبه  تا خواهد شد وآغاز ) اسفند 23(مارس  13در شب چهارشنبه سوري از اين جشنواره 

  :ندابرنامه هاي جشنواره به شرح زير .ادامه خواهد يافت) فروردين 6(مارس  25

  

 :واقع در) Fuchsbau( ومحل فوكس با در 17از ساعت مارس  13در شن چهارشنبه سوري ج .1
Thurgauer Str. 66 , 13407 Berlin  
(Bezirk Reinickendorf), UBahn Paracelsus Bad    

  .انجام خواهد پذيرفت

و  خودكارهاي دستي وهنري  بازارچه نوروزي جهت ارائه به شما امكان برگزاري در اين جشن 

 فضايي خود در و هنرنماي با آوردن سازهاتوانيد  شما مي. داده خواهد شد خوراكيهاي نوروزي

   .يدخود را خوشنود نماي ميهنانهمبه مراسم چهارشنبه سوري گرما ببخشيد و  ،آزاد

  

 محل در 22 تا 19مارس ازساعت  21در روز چهارشنبه برنامه رسمي جشنواره  .2
Rathhaus Charlottenburg, Festsaal, Otto-Suhr-Allee 100, 10585     Berlin  

   .اح خواهد شدتافت

برنامه هاي هنري متنوع  احي،تسخنراني افتهفت سين، پس از انجام سفره در كنار  شبدر اين 

هاي نوروزي در آواز و فيلم سنت ،و كالسيكايراني موسيقي سنتي و كنسرت با اجراي 

  . ارائه خواهند شده فرهنگ ايراني زه به حوترهاي وابسكشو

  

تا  19مارس از ساعت  22روز پنجشنبه  درجشن بزرگ نوروزي اجراي  ،دوم برنامه شبدر  .3

 :محل در 23
Rathhaus Schöneberg Willi-Brand-Saal    
John-F.-Kennedy-Platz 1, 10825  Berlin  

موزيك زنده و دي جي به  ،كنسرت مازندرانياجراي با  شبدر اين . است در نظر گرفته شده

براي كودكان، نوروز را جشن ويژه در كنار برنامه ، با قيمت مناسب همراه خوراكي هاي مطبوع

   .گرفتيم خواه

  

 در محل مارس 24شنبه سومين شب برنامه در روز  .4



Werkstatt der Kulturen, Seminarraum 1 
Wissmannstr. 32, 12049 Berlin, U-Bahn Hermann Platz 

داستان از هفت ت در اين شب هف. اختصاص داردواني خداستانبه  20تا  17,30از ساعت 

شنوندگان با راي خود داستان برتر را پايان در  .دشخواهد  برلين اجراساكن نويسنده ايراني 

  . به داستان انتخابي يك جايزه نقدي تعلق خواهد گرفت. انتخاب ميكنند

  

  در محل 22تا  16مارس از ساعت  25پاياني جشنواره براي يكشنبه  شب .5
Werkstatt der Kulturen, Festsaal    
Wissmannstr. 32, 12049 Berlin, U-Bahn Hermann Platz 

هنرنمائي نوجوانان، براي كودكان و ويژه با اجراي برنامه  شبدر اين . در نظر گرفته شده است

   .هد رسيدنزآميز به زبان آلماني جشنواره به پايان خواطاجراي كاباره  و ايرانيارائه آواز كالسيك 

  

شركت در  .باشدمييورو براي هر شب  10مارس  25و  22، 21قيمت بليط براي شب هاي 

  .  استرايگان ) مارس 24(و شب داستان خواني ) مارس 13(برنامه هاي شب چهارشنبه سوري 

 25 پرداخت عالقمندان مي توانند تنها با .سال در جشنواره رايگان است 14شركت كودكان زير 

  . جشنواره، در تمامي اين برنامه ها شركت نمايندتهيه بليط كلي راي بيورو 

  

  :توانيد با شماره تلفن و يا نشاني ايميل زير تماس بگيريدبراي رزرو بليط مي

Info & Reservierung: 
Tel.: 0163 6154655, 030 3232211 
info@iranischegemeinde.de 

در محل برگزاري شنواره جو در زمان برگزاري  هاي ايراني برليندر فروشگاهليط همچنين ب

)Abendkasse (فروخته خواهد شد.  

  :شامل كميته برگزاري جشنواره نوروز

  جامعه ايرانيان در آلمان •

  كانون مهندسين و متخصصين ايراني در آلمان •

 انديشهانجمن دوستداران  •

 اتحاديه تاكسي داران ايراني در برلين •

 انجمن آزاد موسيقي •

 و موسيقي ايرانيان كانون هنر •

 كارگاه موسيقي شرق و غرب •

 ساكن برلينايراني از شخصيت هاي شماري و  •


