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

Шафа з одягом  
Вівторок – Субота 
15:00 – 17:00 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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Ulme35 йде на різдвяні канікули з 19 
грудня по 08 січня

Зустрічі #Ukraine і інтергаційна помічниця буде 
вже з 03. січня

Останній показ дитячого кіно в цьому році 10. 
грудня, знову відкриється з 14. січня

Ulmesch зробе паузу з 16. грудня. Знову 
працюватиме з 13. січня.

Мистецтво та вигнання - перформанс та творча розмова
Виступ Wirya Budaghi. Творча розмова з Wirya, Barış Seyit-
van, Soosan Azîzî та Gohdar Salahaddin.

Четвер, 01.12.
18:30 – 21:30

Begegnungskochen
Спільна міжкультурна кулінарія. Реєстрація: alchahins-
ami@gmail.com або за номером Whatsapp +49 176 
30346715

П‘ятниця, 09.12.
16:00 – 18:00

Вечір різдвяних ігор з обміном печива
Приносьте своє печиво на обмін. Захід в рамках Живого 
календаря Адвенту у Вестенді

Неділя, 02.12.
17:00 – 19:00

Переходи 2
Читання прози та поезії німецькою та арабською мовами

Субота , 03.12.
18:00 – 21:00

Супове коло
Для всіх голодних сусідів. Ми робимо покупки, ви готуєте 
і їсте разом з нами. Реєстрація: stadtteilarbeit@interkul-
turanstalten.de

Четвер, 08.12.
12:00 – 14:00

Читання різдвяних історій
Захід в рамках Живого календаря Адвенту у Вестенді

Четвер, 08.12.
17:00 – 18:00

Мистецтво і вигнання – Кіновечір
Документальний фільм “Міст до Рожави”. Зі вступним 
словом та обговоренням

П‘ятниця, 09.12.
19:00 – 21:30

Перформанс “PerFEM” - Тексти, перформанси та 
короткометражний фільм
Виступ жінок* з країн Східної Європи за самовизначення 
та розширення прав і можливостей.

Субота , 17.12.
19:00 – 21:00

Різдвяне свято Ульме35
Різдвяна подяка з дитячим кіно, глінтвейном, смачною 
їжею та багато іншого.

Субота , 10.12.
15:00 – 19:00

Мистецтво та вигнання - читання та концерт
Автор Їлдиз Чакар розмовляє з куратором Баришем 
Сеїтваном. Курдські, арабські та дарійські пісні у 
виконанні Нівешева-Хіказа.

Неділя, 16.12.
18:00 – 21:30
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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

Мовне кафе
Для всіх бажаючих спілкуватися 
німецькою мовою, грати в настольні 
ігри та отримувати задоволення. 
Паралельно працює дитячий кінотеатр.

15:00 – 17:00

СУБОТА

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

Креативне кафе10:30 – 12:00
Спільно придумувати крафтові 
проекти. Для батьків і дітей

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

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

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

10:00 – 12:00

Відкрита пропозиція від мами з 
рідною арабською мовою.

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

Участь здійснюється на основі 
пожертвувань. Принесіть власний 
килимок або забронюйте його 
через Telegram або Whatsapp 
+380964711811

Йога (українською)14:00 – 15:00

Ігровий вечір17:00 – 19:00
Ігровий вечір відкритий для всіх 
бажаючих. Принесіть настольні ігри 
або візьміть їх у Ульме35.

Велосипедна майстерня для 
біженців

18:00 – 20:00

Запрошуємо всіх, кому потрібен 
велосипед, або ремонт велосипеда.

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

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

Мовне кафе18:30 – 20:00

Ролі & Одяг15:00 – 18:00
Майстер-клас з переробки текстилю 
для людей віком 12-27 років.

参与该活动免费。请发送邮件到 
familienzentrum-kastanienallee@pfh-
berlin.de (德文)

柏林汉语游戏小组（0-2岁儿童） 
Китайська ігрова група в Берліні 
(діти 0-2 роки)

09:00 – 11:00

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

15:00 – 18:00


