چهارشنبه  1جون ـ 20:00ـ23:30

جون  2022آژاندا

Dari

& DUFLAN DUFLAN
JOUR J METAL
کنسرت راک

» «En Veux-tu en Vlàبا همدستی

پنجشنبه  23جون ـ 19:00ـ23:30

مهاجرت  :قوانین همچنان محدود
کننده تر

آشنایی با سیاست فرانسه برای
پناهندگان و آوارگان

 «Les Amis du Mondeو » «Vincent Sizaireبا
»Diplomatique

» «Réfugiés Bienvenueبا

کنفرانس

جشنواره غذای پناهنده
«REFUGEE FOOD
»FESTIVAL

شام شش دسته
با هیثم
کنسرت

جمعه  24جون ـ 20:00ـ00:30

جشن فانفاغ #14

کنسرت

» «La Grande Masseبا همدستی

شنبه  25جون ـ 13:00ـ00:30

بازار #5

خالق و کنسرت 20:00-13:00 - 50

…مود ،تصویرپردازی ،جواهرات ،تزیین ،سیرامیک

 «ELال سینور ایگور
»SEÑOR IGOR

» «cumbiaکنسرت کومبیا 00:00-20:00 -

یکشنبه  26جون ـ 11:00ـ18:00

@LesAmarresParis
les-amarres.org

چهارشنبه  15جون ـ 18:00ـ22:00

روز گل فرانسوی

فروش گل ها ،کنفرانس ،کارگاه ها ،خوانش برای
اطفال

 «Girls and Roses, Halage, Du Pain et desبا
»Roses, La Sauge, Enza Fragola

کنفرانس

پنجشنبه  16جون ـ 18:00ـ23:00

جشنواره باز در هوای آزاد
کنسرت

» «Urban Boatبا همدستی

کارگاه ترمیم دوچرخه/بایسکل

هر چهارشنبه ـ 18:00

بدون راندیوو ـ به قیمت آزاد
» «CycloCubeبا

 «COUNTRYدرس های
»LINE

هر شنبه و یکشنبه ـ 12:00ـ15:00

با سرآشپز هیثم کاراجای ـ با رزویشن در
انترنت

یوگا

هر شنبه ـ 11:00ـ 12:30و
16:30ـ18:00

با یادهللا موسوی ـ قیمت آزاد ،ثبت نام
آنالین

سینمای فلسطین

نمایش

 «le Festival Cinéو » «le Vidéo Busبا
»Palestine

یکشنبه  5جون ـ 11:00ـ18:00

فروش لباس های دست دو

خریداری

» «Utopia 56به سود

چهارشنبه  8جون ـ 18:30ـ20:00

جمعه  17جون ـ 20:00ـ00:30

سمینار کوچک
«QUATORZIEN» #3

 «Amet Sissoko & Sora Yaa Band, DJبا
Cucurucho, Dr. Traore, Groovalizacion Djs
» et Le Bal Tropical de Paname

راهبرد های راهگشا برای بازشگوفایی شهرک های ویران
شده

رقص جنگل

 DJ setکنسرت و

دیدار

پنجشنبه  9جون ـ 18:00ـ23:30

شنبه  18جون ـ 20:00ـ00:30

KERMESSE

بازی سیستم

بازی ها و کارگاه ها

بازی دسته جمعی 22:00-19:00 -

سره » «Paris en Compagnieد

واپسین نوسازی

یکشنبه  19جون ـ 14:30ـ16:30

گردهمآیی همگانی پیرامون اضطرار اقلیمی ـ
19:00ـ21:00

ـ » «DRAG SHOWنمایش
زنساالری #2

جشن فانفاغ #13

 «Shlagazza La Casse, Babouchkaبا
»Babouche

» «La Grande Masseبا همدستی

هنگامه

چهارشنبه  22جون ـ 18:00ـ23:30

روز جهانی پناهندگان

نمایشگاه ،کارگاه ها ،صحنه باز

فعالیت ها
صبحانه و و نان چاشت با
»«REFUGEE FOOD

جمعه  3جون ـ 19:00ـ00:30

غذا با قیمت آزاد

پنجشنبه  16و  22جون ـ 19:30
19h30

آشپزی شده از سوی مهاجران پذیرایی
روزانه

کارگاه آشپزی سوریایی

شنبه  4جون ـ 15:00ـ17:00

ـ »«Refugee Foodو » «Dohaبا
با نامنویسی

جمعه  10جون ـ 20:00ـ00:30
کنسرت

شنبه  11جون ـ 15:00ـ00:30

می روید ! شب جنگل ها

کارگاه ها ،کنفرانس ،اجرا ها ،شنود صدادار

کنسرت

