
Програма на травень 2022
в Ульме35

Ulmenallee 35, 14050 Berlin-Westend

Aktualisierungen und mehr Infos:  
www.ulme35.de 
facebook.com/Ulme35
Instagram @interkulturanstalten

субота, 07.05. 17:00 – 22:00 Свято Рамадан: Цукрове свято в Ульме («солодке» 
святкування з нагоди завершення посту)

У співпраці з Афганським комунікаційно-культурним центром (e.V. – зареєстроване об'єднання) та 
Спілкою афганських жінок МАН

понеділок, 09.05. 19:00 – 21:00 Інтеркультуркіно показує «Майдан» Перегляд фільму Сергія Лозниці в рамках світового кінопоказу

четвер, 19.05. 18:30 – 20:30 Письменницький семінар з Фарібою Фаті для жінок та 
дівчат, які розмовляють персидською мовою

Семінар організовано Xenion e.V.
Зареєструватися до 16.05.2022 за ел. адресою empowerment@xenion.org

п’ятниця , 20.05. 19:00 – 21:00 Читання та бесіда: Катерина Міщенко Авторка Катерина Міщенко розмовляє із Сабіною Пешль

субота, 21.05. 11:00 – 16:00 Письменницький семінар з Фарібою Фаті для жінок та 
дівчат, які розмовляють персидською мовою

Семінар організовано Xenion e.V.
Зареєструватися до 16.05.2022 за ел. адресою empowerment@xenion.org

субота, 28.05. з 14:00 День сусідства Буде: обмін речами (одягом), гра на гітарі, кафе (зі смаколиками ) для сусідів та сусідок, а також 
вечірній концерт

Регулярні пропозиції в Ульме35
Montag / 
Понеділок

15:00 – 17:00 Kleiderkammer
Bitte meldet euch zuerst an unserem Infopoint und wartet im Café.

«Шафа» благодійна крамниця з одягом 
Будь ласка, спочатку зверніться до нашого Інфо-пункту та чекайте в кафе.

14:00 – 18:00 Treffpunkt #Ukraine
Ihr seid neu in Berlin und sucht Informationen, Rat, Gespräche?

Місце зустрічі #Україна
Ви щойно прибули в Берлін та шукаєте інформацію, поради та спілкування?

15:00 – 17:00 Kleiderkammer
Bitte meldet euch zuerst an unserem Infopoint und wartet im Café.

«Шафа» благодійна крамниця з одягом 
Будь ласка, спочатку зверніться до нашого Інфо-пункту та чекайте в кафе.

Dienstag / 
Вівторок

13:00 – 18:00 Wohnungsberatung 
mit Anmeldung unter 01573 461 95 39

Консультації з питань житла
Запис га телефоном 01573 461 95 39

14:00 – 18:00 Treffpunkt #Ukraine
Ihr seid neu in Berlin und sucht Informationen, Rat, Gespräche?

Місце зустрічі #Україна
Ви щойно прибули в Берлін та шукаєте інформацію, поради та спілкування?

15:00 – 17:00 Kleiderkammer
Bitte meldet euch zuerst an unserem Infopoint und wartet im Café.

«Шафа» благодійна крамниця з одягом 
Будь ласка, спочатку зверніться до нашого Інфо-пункту та чекайте в кафе.

15:00 – 17:00 Integrationslots:innen
Unterstützung in Lebensbereichen wie Aufenthalt, Deutschkurse, 
Jobcenter/ Sozialamt, Kita und Schule etc. Sprachen am Mittwoch: aserbaidschanisch, 
kurdisch (kurmandschi,sorani), persisch (dari/farsi), türkisch, arabisch, chinesisch 
(mandarin), englisch

Посібник з інтеграціі
Підтримка в таких сферах життя, як проживання,курс німецькоі мови, Центр 
зайнятості/офіс соціального забезпечення, дитячий сад і школа тощо. Мови в середу: 
азербайджанська, курдська, перська, турецька, арабська, китайська, англійська

16:00 – 17:00 #Ukraine: Bilderbuchkino – Wir schauen uns ein Bilderbuch auf der Kinoleinwand an 
und erzählen gemeinsam die Geschichte.

#Україна: Bilderbuchkino (Кінотеатр ілюстрованих книжок) – Разом розглядаємо на 
кіноекрані ілюстровану книгу та спільно розповідаємо історію.

Mittwoch / 
Середа

10:00 – 13:00 Offenes, interkulturelles Familiencafé vom PFH Відкрите міжкультурне сімейне кафе PFH

14:00 – 18:00 Treffpunkt #Ukraine
Ihr seid neu in Berlin und sucht Informationen, Rat, Gespräche?

Місце зустрічі #Україна
Ви щойно прибули в Берлін та шукаєте інформацію, поради та спілкування?

15:00 – 17:00 Kleiderkammer
Bitte meldet euch zuerst an unserem Infopoint und wartet im Café.

«Шафа» благодійна крамниця з одягом 
Будь ласка, спочатку зверніться до нашого Інфо-пункту та чекайте в кафе.

15:00 – 18:00 La Klamott 
Textilwerkstatt für Mädchen ab 5 Jahren

La Klamott 
Текстильна майстерня для дівчат від 5 років

18:00 – 20:00 Bibliothek der Heimaten
Bücher in verschiedenen Sprachen zum Ausleihen

Бібліотека вітчизни 
Книги різними мовами на позику

18:00 – 21:00 Raum für Kunst – Malen, Zeichnen, Expression
Ihr lernt grundlegende Kunsttechniken und euch künstlerisch auszudrücken.

Простір для мистецтва – живопис, малюнок,, експресія
Ви навчитеся основним художнім прийомам та художньо виражати себе.

mailto:empowerment@xenion.org
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Регулярні пропозиції в Ульме35
Mittwoch / 
Середа

18:00 – 20:00 Fahrradwerkstatt für Geflüchtete
Wer ein Fahrrad braucht oder schon eins hat, das repariert werden muss, ist herzlich 
eingeladen.

Веломайстерня для біженців
Щиро запрошуємо тих, кому потрібний велосипед чи хто має велосипед, який потрібно
відремонтувати.

18:30 – 20:00 Sprachcafé
Für alle Menschen, die Lust haben, miteinander deutsch zu sprechen, Spiele zu spielen 
und Spaß zu haben

Мовне кафе
Для всіх, хто має бажання спілкуватися німецькою мовою, грати в ігри та розважатися.

Donnerstag / 
Четвер

13:00 – 18:00 Wohnungsberatung 
mit Anmeldung unter 01573 461 95 39

Консультації з питань житла
Запис га телефоном 01573 461 95 39

14:00 – 18:00 Treffpunkt #Ukraine
Ihr seid neu in Berlin und sucht Informationen, Rat, Gespräche?

Місце зустрічі #Україна
Ви щойно прибули в Берлін та шукаєте інформацію, поради та спілкування?

15:00 – 17:00 Kleiderkammer
Bitte meldet euch zuerst an unserem Infopoint und wartet im Café.

«Шафа» благодійна крамниця з одягом 
Будь ласка, спочатку зверніться до нашого Інфо-пункту та чекайте в кафе.

17:00 – 18:00 Treffpunkt #Chor
Ihr seid neu in Berlin und sucht Informationen, Rat, Gespräche?

Місце зустрічі #Chor
Ви щойно прибули в Берлін та шукаєте інформацію, поради та спілкування?

17:30 – 20:30 Offenes Atelier – mit Anmeldung
Verschiedene künstlerische Techniken werden ausprobiert, Erfahrungen gemacht und 
geteilt.

Відкрите ательє – за попереднього запису
Випробовуємо різні мистецькі техніки, збираємо та ділимося досвідом.

18:30 – 20:30 Ulme-Chor – Stimmen ohne Grenzen
Ein Mitsing-Chor für alle.

Хор Ульме – Голоси без кордонів
Хор для всіх.

Freitag / 
П’ятниця 

14:00 – 18:00 Treffpunkt #Ukraine
Ihr seid neu in Berlin und sucht Informationen, Rat, Gespräche?

Місце зустрічі #Україна
Ви щойно прибули в Берлін та шукаєте інформацію, поради та спілкування?

15:00 – 18:00 Ulmesch – Wir bauen ein Holzdorf
Kunstangebot für Kinder ab 9 Jahre

Ulmesch – Ми будуємо дерев’яне село
Мистецькі заняття для дітей від 9 років

Samstag / 
Субота

14:00 – 18:00 Treffpunkt #Ukraine
Ihr seid neu in Berlin und sucht Informationen, Rat, Gespräche?

Місце зустрічі #Україна
Ви щойно прибули в Берлін та шукаєте інформацію, поради та спілкування?

15:00 – 18:00 Kinderkino & Sprachcafé
Wir zeigen Filme für Kinder und malen danach gemeinsam. Parallel läuft das 
Sprachcafé zum Deutschlernen für Erwachsene.

Дитячий кінотеатр & Мовне кафе
Показуємо фільми для дітей та потім спільно малюємо. Одночасно працює мовне кафе
для вивчення німецької для дорослих.

Ulmenallee 35, 14050 Berlin-Westend

Aktualisierungen und mehr Infos:  
www.ulme35.de 
facebook.com/Ulme35
Instagram @interkulturanstalten


