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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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Persischstunden (2020) :سينما التفاعل الثقايف، فيلم
 ويتبع عرض الفيلم حديث مع املنتج Vadim Perelman فيلم للمخرج

Sol Bondy

الجمعة 4.11
19:00 – 21:30

انتقال
قراءات شعرية ونرثية باللغتني العربية واألملانية

السبت 5.11
18:00 – 21:00

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

+4917630346715

الجمعة 12.11
14:00 – 16:00

ورشة الحنّة والوشوم
:نتعرف على نموذج فن الحّناء. للتسجيل

 fsistershenna@gmail.com

الجمعة 12.11
14:00 – 16:00

(W)ORTE - نص وصورة ونغمة عن الزمان واملكان والحزّّي
مساء قراءات أدبية مع كتاب وكاتبات برلينيني/ات شباب ومع مشتغلني/

.ات بالفن حول املكان والحزّّي

الجمعة 12.11
19:00 – 21:00

جولة الحساء
 للراغبني من الجريان ببعض الحساء، نحن نجلب املكونات وتعدون أنتم

كل سوية .الحساء ثم نأ

الخميس 17.11
12:00 – 14:00

الفن واملنفى_ سينما املساء
 يروي لنا يف فيلم “السجن أواملنفى_ عمدة مخلوع يف املنفى” ثالثة

.سياسيني/ات قصصاً عن السياسات القمعية

الجمعة 18.11
19:00 – 21:00

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

األحد 27.11
13:00 – 16:00

.تريك عبد الغين: الرواية وصعوبات البداية من جديد
 تم تنظيمه من قبل جمعية السيدة. يف هذا العرض سوف يتم التحدث

يف اللغة العربية

األحد 20.11
18:30 – 21:00

2. Kiezrunde35
 مرة يف الشهر لنتواصل ونتبادل األحاديث مع Ulme 35 نلتقي يف

.الجريان

الخميس 24.11
18:00 – 20:00
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 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
”Stadtteilmutter“ الناطق بالعربية

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

10:00 – 12:00

الثالثاء

ورشة الدراجات الهوائية
 ترحب الورشة بكل من يبحث عن دراجة

هوائية أو يملك واحدة بحاجة إصالح

18:00 – 20:00

يق املساعدة يف تسيري املعامالت واألمور  فر
الورقية

 الدعم يف مجاالت الحياة مثل االقامة ودورات
 اللغة األملانية ومركز العمل \ مكتب الرعاية

ية واملدارس وما اىل  االجتماعية والرعاية النهار
 ذلك . اللغات املتاحة كل يوم اربعاء: “الفارسية

“و الكردية والرتكية والروسية واالوكرانية

15:00 – 17:00

مقهى اللغة
 لكل األشخاص الذين يرغبون بتعلم اللغة

 األملانية بشكل تفاعلي من خالل األلعاب
والتسلية

18:30 – 20:00

 العرض املتاح للجميع مع فريق
”Stadtteilmutter“ الناطق بالعربية

يق اللعب،  مجموعة التبادل الثقايف عن طر
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 3518:00 – 21:00غرفة للفن، دورة رسم يف الـ

 (يوغا ( اوكراين
.Ulme35 تجري هذه الدورة يف حديقة ال

 املشاركة مبنية على التربع .تستطيعون
 احضار سجادتكم الخاصة او حجز واحدة عرب
 التيلغرام او الواتساب من خالل الرقم التايل

+380964711811´: 

14:00 – 15:00

املرسم املفتوح
 يتم تجريب تقنيات فنية متعددة كما تتم مشاركة

 :التجارب الفنية. التسجيل عرب الربيد اإللكرتوين
kunst@interkulturanstalten.de أو عرب 

الرقم: 01799407795

18:00 – 21:00

أصوات بال حدود ،Ulme-كورال
كورال املشاركة يف الغناء للجميع

18:30 – 20:30

يق املساعدة يف تسيري املعامالت واألمور  فر
الورقية

 اللغات املتاحة يوم الخميس: العربية والالتفية
والروسية والفارسية

15:00 – 17:00

Ulmesch
 نبين سوية قرية من الخشب! مرحب باألطفال

ابتداء من عمر الخامسة

15:00 – 18:00

السبت

 املشاركة مبنية على التربع .تستطيعون.
 احضار سجادتكم الخاصة او حجز واحدة عرب
 التيلغرام او الواتساب من خالل الرقم التايل

+380964711811´: 

18:00 – 15:00 يوغا

السبت

التسجيل عبر الرقم: 015734619539
18:00 – 13:00استشارات حول إيجاد السكن

 برنامج شامل للموسيقى والفن واليوغا لألباء و
:األظفال التسجيل عرب الربيد التايل

familienzentrum-kastanienallee@
pfh-berlin.de

11:15 – 10:30فنانني صغار لألظفال من عمر 2-0 سنوات

الخميس

سينما األطفال & مقهى اللغة
 نعرض أفالماً لألطفال ونرسم سوية بعد ذلك.

 يف الوقت ذاته يمكن للبالغني املشاركة يف مقهى
.اللغة

14:00 – 15:00

مساء األلعاب
 مساء األلعاب يرحب بالجميع. أحرضوا ألعابكم

.Ulme 35 أو تعالوا واستعريوا إحداها من

17:00 – 19:00

أدوار ومالبس
 ورشة نسج وإعاة خياطة للمالبس تستقبل

املشرتكني/ات بني عمري 12 و27

15:00 – 18:00


