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آژاندا

فعالیت هافعالیت ها
 BRUNCH) غذای ریفیوجی فود

REFUGEE FOOD)
هر شنبه و یکشنبه - 12:00-15:00
با رزرو آنالین با سرآشپز هیثم کاراجای

یوگا
هرشنبه - 11:00-12:30 & -16:30

18:00
یادهللا موسوی - قیمت آزاد، نامنویسی آنالین

(کارگاه ترمیم دوچرخه (بایسکل
هر چهارشنبه سر از 11:00-18:00

بدون راندوو - به قیمت آزاد
(CYCLOCUBE) با

چهارشنبه 4 می ـ ساعت 19
سر و صدای که می دود

مالقات
.در میان جوانان متعهد، جنبش نوی آماده ظهور می شود

جمعه 6 ماه می ـ از19:00 تا 00:30
جشن فانفاغ #11

(کنسرت )ساز و آواز
Press Beat, 404 Bonheur et La Grande Masse

شنبه 14 می
ساعت کشاورزی شهری 48

جشن و کنسرت - 14:00 - 00:00
 مربای میوه، پوشش گیاهی، کارگاه های خالقانه، برانچ، مینی

مارکت محصوالت محلی، کنفرانس ها و کنسرت

Dari

ماه می 2022

شنبه 7 ماه می
 برگرداندن ؟ افریقا در جستجوی

شهکار هایش
پخش مستند - ساعت 15:00

از »نورا فیلیپ« در حضور کارگردان )Arte)»مستند »آرتی

 یمن : زیر آوار ها و ویرانه ها،
شاعری

گشایش/ نمایشگاه - ساعت 18:00
عکاسانه، دیداری و پالستیکی - قابل دید از 4 تا 22 ماه می

کنسرت بربری
ساعت 20:00

»با »امایاس اریزکی« و »گیوان نابت

یکشنبه 8 می - از 11:00 تا 18:00
فروش همبسته ی لباس های دست دو

خریداری
»Women’s House d’Utopia 56« به سود انجمن خیریه

از 14:00 تا 18:00
 پنج «CAUSONS» انجمن خیریه

سالگی خود را جشن می گیرد
کارگاه ها

خطاطی و زبان به فارسی، عربی و ارمنی

چهارشنبه 11 می - 20:00 - 23:30
VALSE NOOT
)Ultra noise rock) کنسرت

»En Veux tu en Vlà« با همدستی

پنجشنبه 12 می - 19:00 - 21:30
خانه خود در غربت

کارگاه نوشته
»Commun Exil« و »Causons« با

کارگاه آشپزی سوریایی
کارگاه - 15:00 - 17:00 - با نامنویسی

»Refugee Food« و )Doha) »با »دوحه

چهارشنبه د مې ۱۸ ام
د اقلیم دېوالي نقاشي

ورکشاپ - ۱۹:۰۰ - ۲۲:۰۰
 د اقلیم مسلو د پوهیدو لپاره تخلیقی او همکاری لوبه - په آنالین

راجسټریشن کې

جمعة د مې ۲۰ ام - ۱۹:۰۰ - ۰۰:۳۰
د فانفاغ جشن #۱۲

کنسرت
Beautiful People fanfare Club, Chili et La 

Grande Masse

شنبه د مې ۲۱
بازار #۴

ښځینه او نارینه خالقان او کنسرت - ۱۳:۰۰ - ۰۰:۰۰ ۵۰
…موډ، تصورپردازي، زیورونه، تزیین، سیرامیک

جمعه ۲۷ می - ۲۰:۳۰
ONDA LUAR 

کنسرت
سوس برازیلي

یکشنبه د مې ۲۹ - ۱۳:۰۰-۱۶:۰۰
DRAG SHOW

خوړه-ننداره
 Avec le Collectif La cour des) د معجزاتو حیاط دله

miracles( سره


