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Café35
 من الثالثاء حتى السبت

  من الساعة 3 ظهراً حتى الساعة   8:30 مساًء

   غرفة تربعات املالبس
  من الثالثاء حتى الجمعة

 من الساعة 3 ظهراً حتى الساعة 5 مساًء

   نقطة لقاء أوكرانيا
  من يوم الثالثاء حتى يوم السبت

 من الساعة 5 ظهراً حتى الساعة 6 مساًء

Ulmenallee 35, 14050 Berlin/Westend 

facebook.com/Ulme35

@interkulturanstalten 

Ulme 35-لقاءات, فن ونشاطات إجتماعية  

 املزيد من اللغات
 واملعلومات وكل ما هو

  جديد

      أوقات العمل
Ulme35
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ورشة الحنّاء
 :نتعرف على نموذج فن الحّناء. للتسجيل

fsistershenna@gmail.com

السبت 20.08
15:00 – 17:00 

Ulme 35 مقدمة عن ورشة الطباعة يف
 اطبعوا بأنفسكم البطاقات الربيدية واللوحات اإلعالنية. التسجيل

 :مطلوب عرب رقم الهاتف: 015256094389 أو عرب الربيد اإللكرتوين
lindenberg.th@gmail.com

الجمعة 12.08
18:00 – 21:00

Marica Bodrožić “Die Arbeit der Vögel. 
Seelenstenogramme”قراءة وحوار ل

Sabine Peschel تحاورها Marica Bodrožić الكاتبة

الجمعة 19.08
19:00 – 21:00

Ulme 35 املهرجان الصيفي. احتفال بمرور خمس سنوات 
على تأسيس

 سيتوفر املهرجان على موسيقا حّية ونشاط تلوين وجوه األطفال، و
Über_Kochen إضافة إىل رسم وشوم الحّناء والطباعة من خالل 

الشاشات الحريرية إضافة إىل أشياء ممتعة أخرى

السبت 27.08
14:00 – 21:00

Sonntagsfrauen_ ورشة فنية للنساء
ملتقى فين للنساء يوم األحد يوفر لهن فضاء إبداعياً

األحد 28.08
13:00 – 16:00

”سينما الهواء الطلق ضمن سينما الرّحل: ”كاراميل
 فيلم لبناين-فرنيس للمخرجة نادين لبيك )2007(. البداية يف الساعة

21:00

الجمعة 12.08
21:30 – 23:15

ملتقى الطبخ
 :طبخ مشرتك بني مطابخ وثقافات مختلفة. للتسجيل
alchahinsami@gmail.com أو عرب Whatsapp 

+4917630346715

الخميس 18.08
17:00 – 20:00

Sea-Watch حوار وقراءة مع
حوار وقراءة

األربعاء 24.08
19:00 – 22:00
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 يتم تجريب تقنيات فنية متعددة كما تتم
 مشاركة التجارب الفنية. التسجيل عرب الربيد

 :اإللكرتوين
kunst@interkulturanstalten.de أو 

عرب الرقم: 01799407795

21:00 – 18:00املرسم املفتوح

كورال املشاركة يف الغناء للجميع
20:30 – 18:30أصوات بال حدود ،Ulme-كورال

 اللغات املتاحة يوم الخميس: العربية
والالتفية والروسية والفارسية

يق املساعدة يف تسيري املعامالت  فر
واألمور الورقية

15:00 – 17:00

 نبين معاً قرية من الخشب. نشاط لألطفال
.من عمر الخامسة

Ulmesch15:00 – 18:00

الجمعة

 نعرض أفالماً لألطفال ونرسم سوية بعد
 ذلك. يف الوقت ذاته يمكن للبالغني املشاركة

.يف مقهى اللغة

18:00 – 15:00سينما األطفال & مقهى اللغة

السبت

 ترحب الورشة بكل من يبحث عن دراجة
هوائية أو يملك واحدة بحاجة إصالح

20:00 – 18:00ورشة الدراجات الهوائية

يق املساعدة يف تسيري املعامالت  فر
واألمور الورقية

 تقديم الدعم يف أمور مختلفة كأوراق
/Jobcenterاإلقامة ودورات اللغة والـ

Sozialamt، .والروضة واملدارس الخ                                                                                   
 اللغات املتاحة يوم األربعاء: الفارسية

.والكردية والرتكية

15:00 – 17:00

 لكل األشخاص الذين يرغبون بتعلم اللغة
 األملانية بشكل تفاعلي من خالل األلعاب

والتسلية

20:00 – 18:30مقهى اللغة

كتب بلغات متعددة لإلعارة

20:00 – 18:00مكتبة األوطان

التسجيل عبر الرقم: 015734619539

18:00 – 13:00استشارات حول إيجاد السكن

 :التسجيل عرب الربيد اإللكرتوين
familienzentrum-

kastanienallee@pfh-berlin.de

11:20 – 10:30يوغا لألهل واألطفال حىت عمر السنة

الخميس

 العرض املتاح للجميع مع فريق
“Stadtteilmutter” الناطق بالعربية

17:30 – 15:30مساء اإلبداع لكل أفراد العائلة

اإلثنني

استشارات حول إيجاد السكن
التسجيل عبر الرقم: 015734619539

13:00 – 18:00

 :التسجيل عرب الربيد اإللكرتوين
familienzentrum-

kastanienallee@pfh-berlin.de

 امللتقى املوسيقي لألطفال، مجموعات
ية مختلفة عمر

15:00 – 17:40

 :التسجيل عرب الربيد اإللكرتوين
familienzentrum-

kastanienallee@pfh-berlin.de

 ملتقى العصافري الصغرية املوسيقي،
 لألطفال من عمر 3 أشهر حىت 12

شهراً

14:00 – 14:35

 العرض املتاح للجميع مع فريق
“Stadtteilmütter” الناطق بالعربية

يق  مجموعة التبادل الثقايف عن طر
 اللعب، للعائالت مع األطفال حىت

عمر السنتني

10:00 – 12:00

الثالثاء
 العرض املتاح للجميع مع فريق

“Stadtteilmütter” الناطق بالعربية

يق  مجموعة التبادل الثقايف عن طر
 اللعب، للعائالت مع األطفال حىت

عمر السنتني

10:00 – 12:00

األربعاء

 يتم تعليم التقنيات الفنية األساسية وطريقة
 التعبري بشكل فين، التسجيل عرب الربيد

 :اإللكرتوين
kunst@interkulturanstalten.de 

Ulme 3521:00 – 18:00غرفة للفن، دورة رسم يف الـ

ية يف إجازة  عاملو مركز الرعاية األرس
 حىت 15.08. العروض والخدمات

.تعود من 16.08
 مقهى اللغة يستأنف نشاطه اعتباراً

من 17.08

 ورشة الدراجات الهوائية ستكون يف
.03.08 مغلقة
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