
خوش آمدید و افتتاح ساعت 19:00  

جشن 2019 محله را بطور مشترک با هم آغاز می کنیم

Lawaetz-( مهمانداران راجع به تشویق و زندگی در منطقه و انکشاف آن

Stiftung(صحبت می کنند

موسیقی پیانو ساعت 19:15 

شاید هم ستاره بعدی برای پیانو: نوجوان “زین” از کلپ جوانان Gleis1 پارچه 

هایی را در پیانو می نوازد.

AlwAn BAnd 19:45 - 21:00  گروه الوان
“الوان” یک کلمه عربی است که معنای “رنگ ها” را می دهد. “گروه رنگها" هنگام 

اجرای موسیقی در HELLO WORLD - در شب موسیقی جهانی برگه دورف در 

مرکز فرهنگی LOLA با یکدیگر آشنا شدند. این گروه چند فرهنگی را می توان از 

نگاه موسیقی به چیزی بین موسیقی جهانی، پاپ و موزیک شرقی دسته بندی کرد. 

ساکنان منطقه Gleisdreieck نیز بخشی از گروه الوان می باشند و اینهم شروع 

lola-hh.de خوبی برای جشن محله محسوب می شود. معلومات بیشتر در

ساعت 14:00  خوشامد گویی

ارنه دورنکواست Arne Dornquast، رییس دفتر منطقه، به مهمانان خوش آمدید گفته و پروگرام 

رنگارنگ را در روز شنبه در Am Gleisdreieck افتتاح می کند.

ساعت 14:15  موزیک درم و رقص

 ،Gleis1 از کانزرواتریوم هامبورگ بخش کلپ جوانان Mark Socha آهنگ درم با رهبری مارک زوخا

کیفثت خاص دارد  کالس رقص Gleis1 رقص تمرین شده ی خود را نشان می دهد. معلومات بیشتر در

tsg-bergedorf.de

 weltMusik-Chor hAMBurg ساعت 14:45  گروه

گشت وگذاری در هارمونی های هیجان انگیز: آهنگ های گوناگونی از کشور های بالکان،گرجستان، 

هائیتی، کورسیکا، افغانستان، اسکاندیناویا، امریکای جنوبی، افریقای جنوبی و ایاالت متحده امریکا، گوش 

دادن به گروه موزیک )Weltmusik-Chor Hamburg( را به یک تجربه فراموش نشدنی تبدیل می 

weltmusik-chor-hamburg.jimdo.comآکنند. معلومات بیشتر در

ModensChAu 15:15ساعت 

کورس خیاطی “ قیچی طالیی Goldene Schere “ که با مدیریت باربارا کروپ همیشه در روز های 

جمعه دایر می شود، اولین کلکسیون خود را در یک نمایش مود تقدیم می نماید. کسی چه می داند شاید 

خانم ها بعد از آن به سریال بروند ؟!

ساعت 15:45  مشت ها می چرخند

بوکسینگ تناسب اندام به سرپرستی حسن اولمیز نمونه هایی از تمرینات شان را ارائه می دهد. معلومات 

 etsvhamburg.de بیشتردر

Fleetenkiekerساعت 16:15  فلیتن کیکر

خوشحالیم که گروه خواننده ترانه های دریانوردان Vier- und Marschländer مهمان ما است. آواز 

خوان های خوشحال به سرپرستی گابی مولر )آکاردئون(، آهنگ هایی از دریانوردان و ترانه ها یی از 

واترکانت را می خوانند. 

shantychor-fleetenkieker.de معلومات بیشتر در

ساعت 16:45  آهنگ های فولکلور

انجمن BAKM e.V رقص های محلی را همراه با سازهای ریتمیک ارائه می دهد.

رقص کردی ساعت 17:15  

گروپ رقص سنتی کردی

 ChorA MixtAکورا میکستا ساعت 17:45  

گروه ترانه صلح بین المللی از Bergedorf )با سرپرستی استفان سیبوکینگ( پروژه ای است در "خانه برای 

www.kulturhaus-serrahn.de معلومات بیشتر در .SerrahnEINS همه" در

ساعت 18:15 تا 19:00  گروه موسیقی افغانستان

به عنوان فینال موسیقی، موزیک پاپ افغانستان توسط آواز خوان حسین حیدری با پشتیبانی نوازندگان 

دیگر از جمله عتیق حسینی )هارمونیه و آواز( اجرا می گردد.

ساعت 14:00 تا 18:00  المپیای اطفال

 Mittleren Landweg در نخستین المپیای اطفال، مرکز جدید ورزشی واقع در

برای سپورت رونما گردیده و اطفال می توانند مهارت های شان را آزمایش 

کنند. در پهلوی چیز های دیگر تمریناتی جهت ترینینگ فوتبال با توپ یا بدون 

توپ وجود دارد. این چیز اعتبار دارد: کسب امتیاز )پاینت( و برنده شدن امکان 

ثبت نام در روز شنبه در میز معلومات و یا طور مستقیم روز یکشنبه در محل 

 etsvhamburg.de مربوطه وجود دارد! معلومات بیشتردر

2019 آگست   30 جمعه، 

ک برای رشوع کردن
   موزی

2019 آگست   31 شنبه، 

چیز های دیگر
موزیک و     

2019 سپتمرب   1 یکشنبه، 

رسگرمی
   بازی، ورزش و 

 BergedorFer weltreise Für kinder برگه دورفر ولت رایزه برای اطفال ساعت 14:00 تا 19:00  

برای اولین بار، Bergedorfer Weltreise در Schlosswiese برگزار نمی شود، بلکه مهمان جشن رنگارنگ محله است - زیرا "جهان" نه تنها در اطراف میتلرن لند ویگ بلکه 

در سرتاسر برگه دورف "در خانه" است. این تنوع فرهنگی را می شود به صورت بازی در "Weltreise" مالحظه کرد. در پهلوی جا های دیگر، به کشور هایی مانند سوریه، 

عراق، ایران، افغانستان، ترکیه، تونس، پرو، نایجریا، اریتریا، و سومالیا “سفر” می کنید. تمام غرفه ها توسط افرادی از ممالک مربوطه تزیین و نگهداری می شوند. این سفرهیجان 

انگیز برای هر طفل با تکت طیاره شروع و با اهدای تحفه به وی ختم می شود! یک سفر خوش و دیدار های هیجان انگیز برای شما آرزو می نماییم! 

+++امکان تغییر وجود دارد+++

معلومات و غرفه های عمل

انجمن ها، گروه های ابتکاری، کمک کنندگان مالی و فعاالن از داخل و خارج 

منطقه خود را با پیشنهادات جالب، سرگرمی و بازی برای جوانان و پیران معرفی 

می نمایند. 

غذا و نوشیدنی

خوراکه های شیرین و خوشمزه، همچنین قهوه، چای و نوشابه های غیر الکلی با 

قیمت های ارزان عرضه می گردند.


