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Кафе35
Вівторок – Субота 
15:00 – 20:30 год 

Шафа з одягом  
Вівторок – Четвер
15:00 – 18:00 год

Місце зустрічі #Україна 
Вівторок – Четвер
15:00 – 18:00 год

Ulmenallee 35, 14050 Berlin/Westend 
facebook.com/Ulme35
@interkulturanstalten 

Ulme35 – Зустрічі, Мистетство, Соціальне

Інші мови, більше 
інформації та 
оновлення

Години роботи 
Ulme35
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Концерт: EtnoEnsamble
Душевний мікс південноамериканських ритмів та 
оригінальних композицій. Вхід вільний, благодійні внески 
бажані

Субота, 01.10.
19:00 – 21:00

Кіцрунде: 9 місяців на дорозі у Вестенді: що турбує 
мешканців району?   
Раз на місяць ми зустрічаємося на зборах району в 
Ульме35 для обміну думками та підтимки активності в 
районі.

Четвер, 20.10.
18:00 – 20:00

Концертt: Earl Okin
Ікона комедійного джазу повертається до Берліна. Вхід 
вільний, щедрі внески бажані

П’ятниця, 07.10.
19:00 – 21:00

Erich-Kästner Блюз
Вхід: 20 € / пільговий: на ваш розсуд до безкоштовно. 
Бронювання, попередній продаж квитків через info@
anselm-koenig.de або 0175 84 22 110 
info@anselm-koenig.de oder 0175 84 22 110

Субота, 08.10.
19:30 – 21:30

Майстер-клас з татуювання хною
Навчитися мистецтву візерунків хною. 
Реєстрація: fsistershenna@gmail.com

П’ятниця, 14.10.
17:00 – 19:00

Інтеркультуркіно: Народжені в Евіні (2018).
Документальний фільм Мар’ям Зарі. Один з 
найкрасивіших фільмів Берлінале-2019. Сама режисерка 
буде присутня на подальшій дискусії.

П’ятниця, 14.10.
19:00 – 21:00

Кулінарна зустріч
Міжкультурна кулінарія разом. Реєстрація: 
alchahinsami@gmail.com або за номером Whatsapp +49 
176 30346715

Субота, 22.10.
16:00 – 18:00

Sonntagsfrauen – Мистетський курс для жінок
Жіноча зустріч щонеділі в ательє для того, щоб творити 
разом. За попереднім записом: sonntagsfrauen2018@
gmail.com

Неділя, 30.10.
13:00 – 16:00

Rosa Yassin Hassan: роман і труднощі нового початку

Alsaieda e.V. запрошує на літературний вечір. Захід 
відбудеться арабською мовою.

П’ятниця, 28.10.
18:30 – 21:00
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Відкрите ательє18:00 – 21:00
Пропонуємо попрактикуватися у 
різних художніх техніках, отримати 
нових досвід та поділитися власним. 
За попереднім записом мейлом 
kunst@interkulturanstalten.de або 
телефоном  0179 940 77 95 (Elzbieta 
Latacz)

Ulme-Хор Голоси без кордонів18:30 – 20:30
Хор для всіх бажаючих поспівати 
разом

Допомога з інтеграцією15:00 – 17:00
Щочетверга на мовах: арабська, 
латиська, російська, перська

Ми разом будуємо село зі старого 
дерева. Творча пропозиція для дітей 
від 5 років

Ulmesch 15:00 – 18:00

Дитячий кінозал & Мовне кафе
Ми показуємо фільми для дітей, а потім 
разом малюємо. Паралельно працює 
мовне кафе для покращення розмовної 
німецької дорослих.

15:00 – 18:00

СУБОТА

Поради по квартирним питанням13:00 – 18:00
за попереднім записом 0157346195 39 

Маленькі митці для дітей 0-2 років10:30 – 11:15
За попереднім записом 
familienzentrum-
kastanienallee@pfh-berlin.de

ЧЕТВЕР
Творчій вечір для 
всієї сім‘ї

15:30 – 17:30

Відкрита пропозиція від мами з 
рідною арабською мовою.

ПОНЕДІЛОК

Поради по квартирним питанням13:00 – 18:00
За попереднім записом: 01573 461 
95 39 

Музичні зустрічі – для дітей різних 
вікових груп

15:00 – 17:40

За попереднім записом 
familienzentrum-
kastanienallee@pfh-berlin.de

Музичні зустрічі – Пташки для 
немовлят від 3 до 12 місяців

14:00 – 14:35

За попереднім записомr 
familienzentrum-
kastanienallee@pfh-berlin.de

МІжкультурна ігрова група для сімей 
з дітьми від 0 до 2 років

10:00 – 12:00

Відкрита пропозиція від мами з 
рідною арабською мовою.

ВІВТОРОК 

СЕРЕДА

Велосипедна майстерня для 
біженців

18:00 – 20:00

Запрошуємо всіх, кому потрібен 
велосипед, або ремонт велосипеда.

Допомога з інтеграцією15:00 – 17:00
Підтримка у вирішенні питань 
при оформленні документів на 
перебування, пошуку курсів, 
реєстрації на біржі труда та у 
соціальній службі, дитячих садках, 
школах і тому подібному. 
 
Щосереди на мовах: перська, 
курдська, турецька, російська, 
українська

Місто для мистетства – Художній 
курс в Ulme35
Ви навчитесь застосовувати 
основні техніки та виражити себе 
з допомогою мистетства. Лише за 
попереднім записом 
kunst@interkulturanstalten.de

18:00 – 21:00

МІжкультурна ігрова група для сімей 
з дітьми від 0 до 2 років

10:00 – 12:00

Відкрита пропозиція від мами з 
рідною арабською мовою.

Для всіх бажаючих спілкуватися 
німецькою мовою, грати в настольні 
ігри та отримувати задоволення

Мовне кафе18:30 – 20:00

Йога (українською)14:00 – 15:00
Курс проходить в саду Ulme35. 
Участь здійснюється на основі 
пожертвувань. Принесіть власний 
килимок або забронюйте його 
через Telegram або Whatsapp 
+380964711811

Курс проходить в саду Ulme35. Участь 
здійснюється на основі пожертвувань. 
Принесіть власний килимок або 
забронюйте його через Telegram або 
Whatsapp +380964711811

Йога (українською)15:00 – 16:00

Ігровий вечір18:00 – 20:00
Ігровий вечір відкритий для всіх 
бажаючих. Принесіть настольні ігри 
або візьміть їх у Ульме35.


