مرکزفرهنگی دراشتات هاگن

جدید در اشتات هاگن جدیددرآلمان
ما دراشتات هاگن یک مرکزفرهنگی رابرای ایجاد روابط واوقات فراغت داریم برنامه از طریق یک سازمان غیرانتفاعی
سازماندهی می شود این
مرکزدرسرک  Obernstrasse ۲۹مقابل قصر موقعیت دارد .

همه دعوت شده اند

در سال  ۱۸۹۶این ساختمان هوتل بود بنام شهر بریمن بعد این ساختمان به مرکز پولیس تبدیل شد از سال ۱۹۸۰
مدتی چندسال خالی بود مردم آن را به نام پولیس قدیمی می نامند از سال ۱۹۹۰به این طرف این ساختمان
مربوط به مرکر فرهنگی تبدیل شد یکی از مراکزی پرجمع وجوش برای
جوانان می باشد مرکز پولیس قدیمی.
اوقات که بازاست  :دوشنبه الی جمعه از ساعت  ۹صبح الی  ۱۹بعد از ظهر و دوشنبه ۱۴الی  ۲۲وهمچنان بعضی
از پروگرام های مناسبتی در روز های اخرهفته
< قهوخانه فرهنگی دوشنبه الی پنجشنبه ازساعت ۱۸الی ۲۲با داشتن انترنیت رایکان
< قهوه خانه بین المللی اوقات ملقات هر سه شنبه از ساعت ۱۹ :۱۵برای همه کسانیکه
در جستجو برقراری روابط و داشتن سرگرمی باشن .
< داستان های مردم طرز زندگی شان در اشتتات هاگن
')Eryähl-Cafeماه.۱.چهارشنبه ساعت ۱۶الی (۱۸
و  )Cafe' ۶۰دوشنبه ساعت ۱۱الی ۱۳ماه یک بار دوشنبه(
<درمرکزفرهنگی تمام گروپ ها کهن سالها و گروپ های زبان خوش آمدید.
کار مدریت مرکزی فرهنکی مشترکن صورت میگیرد.
به تمام سوالت شما دفترمعلومات که در این خانه است پاسخ گو است .
تلفون۰۵۷۲۱-۸۹۳۷۷۰:
ودر انترنتwww.altepolizei.de:

مرکزفرهنگی دراشتات هاگن

جدید در اشتات هاگن جدیددرآلمان
مادراشتات هاگن یک مرکزفرهنگی رابرای ایجاد روابط واوقات فراغت داریم برنامه از طریق یک سازمان غیرانتفاعی
سازماندهی می شود این
مرکزدرسرک  Obernstrasse ۲۹مقابل قصر موقعیت دارد .
همه دعوت شده اند
بیشتر از پشنهادات رایگان میباشه

.
و تمام سوالت را دفتر معلومات این خا نه جواب میدهد .
تلفون۰۵۷۲۱-۸۹۳۷۷۰:
انترنت www.altepolizei.de
دوشنبه الی جمعه ۹تا ۱۳ودوشنبه تا پنج شنبه ازساعت  ۱۴الی ۱۸
فعالیت های مختلف برای گروپ های سنی
اطفال  :کار گاه آموزش کار دستی برای اطفال از ساعت  16:15الی  17:30سرکز وسرگرمی در بازار هفته
جوانان  :ملقات برای همه کسانیکه سن شان  12الی 18می باشد )دوشنبه از  16الی  19بجه روز پنجشنبه
وجمعه از ساعت  16الی ( 20
خانم ها  :برنامه چای صبح برای خانمها )سه پنجشنه در یک ماه از ساعت  10از  (12غذا با خود بیاورید
بزرگسلن  :ملقات در قهوه خانه ) هرسه شنبه از ساعت الی  12قهوه 0.50 +
نان  0.75آیرو(

رویداد های فرهنگی

تیاتر موزیک نمایشگاه تصویر سفر شعر فلم همه در پروگرام سه ماهه
بلتر  ۸۰پروگرام های دلچسپ ماه یک بار تقریبآ تمامش رایگان می باشد ایجاه یک انتخاب
مشاوره سوال برای اعتبار +بدهی معلومات درباره زندگی زندگی در پیری
کورس المانی 4گروپ  1ملقات هفته یک بار
تبلیغات یلت رخصتی مکاتب ابتدایی اطفال)عید پاکک تابستان خزان ( جشنها جشن تابستان جشن فس کلوز
در  17یونی  2018روز جهانی ز  8مارچ روز جهانی اطفال  20سپتمبر رسامی کورس رسمای رسامی با رنگ
روغنی و دوره های ثبت نام /اموزش نواختن ویولن موزیک راک وپاپ گروپ های دسته جعمی
بازی شطرنج بلیارت در قهوه خانه به روز های یک شنبه و دوشنبه از ساعت  15الی 17
رقص
رقص محلی رقص سلسا رقص تانگو رقص استندرد ب
تیاتر
تیاتراطفال تیاتردختران گروپ تیاتر گروپ سالمندان وجوانان
تمام معلومات در صفحه انترنتی موجود است
www.altepolizei.de

