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Dari

روز پنجشنبه تاریخ  ۳بعد از ظهر
ساعت  ۶بجه

بدون عنوان

با اسوسیشن  EHESPAمیز گرد با
جمعه  4تا  7بعد از ظهر

جمعه  11صبح تا  8بعد از ظهر

پنجشنبه  24الی  7بعد از ظهر <  11شب.

کنرست

کنفرانس ،هرن و کنشگری
 Orو  En Mode Climatبا
Foundation

برن زخمی موبایل

آیا می توانیم
کشاورزی دهقانی
را در برابر کشت و
صنعت نجات دهیم؟

جمعه  6تا  6بعد از ظهر <  12صبح

.جمعه  4تا  8بعد از ظهر >  11شب
.شنبه  5تا  11صبح >  8بعد از ظهر

غذا
ساخته شده توسط ذینفعان مرکز روزانه
خانواده آماررس

خريد كردن
 Emmaus Alternativesبا

مهامنی  -جشن
فروشگاه رصفه جویی ،هرن ناخن،
فوتوکال ،کارائوکه و ست دی جی

میز گرد و فداکاری
فانفار دانشکده پزشکی السوربونارد

فروش بزرگ به ازای
هر کیلوگرم

.یکشنبه  6تا  11صبح >  6بعد از ظهر

یک یکشنبه در
بندرگاه
اکران و برانچ
شاه و پرنده

چهارشنبه  9صبح تا  6بعد از ظهر > 11
.شب

دنیای شگفت انگیز
آمازون

شب افتتاحیه
 La Revue Dessinéeو  Médiapartبا

شنبه به تاریخ  ۱۲ساعت  ۸بعد از ظهر

سالوم کنرست

وعده غذایی رایگان

رونق دهه 2000

شنبه  7تا  8بعد از ظهر

رودا مارسل سامبا
کنرست

بعد از ظهر <  9بعد از ظهر 7 -
.چهارشنبه 23

» MIانقالب
»انقالب
»AMOR

منایش مستند و مناظره
با حضور پل کابانیس کارگردان ،با
همدستی لوموند دیپلامتیک

مد جعلی

جمعه به تاریخ  25ساعت  ۸بجه

API UIZ +
MANU LOUIS

کنرست  -هاپی نویز ،الکرتونیک و
آهنگ
؟ بفرمایید  En Veux-tuبا همدستی
ساعت صبح <  12شب  -شنبه تاریخ 11 26

روزهای باز پهلوگیری

جلسات ،بازدیدها ،کارگاه های آموزشی،
سورپرایز و مهامنی
 Amarres،با همدستی  20انجمن
 Yes We Campو Aurore

فعالیتها
از ساعت  ۹تا  ۱۰بجه شب

SPORT & DJ SET

هر شنبه از ساعت  ۱۱صبح تا  ۱۲:۳۰بعد از
ظهربعداً از ساعت  ۴:۳۰تا  ۶:۰۰بعد از ظهر

یوگا

در ثبت نام آنالین  Bassline Workout - €با
10 -

یلدا موسوې راجسرت کردن  ۱۰تا  ۱۵یورو

هر شنبه و هر یکشنبه اول ماه

هر چهارشنبه
از ساعت  ۶تا ساعت  ۹شب

برانچ غذای پناهندگان

با رسآشپز حیاتم کاراجی -با رزرو
هر شب از ساعت ۸:۰۰

غذاخوری سوریه
با رسآشپز هیثم کرجی

جور کردن بایشکل
ریپاریشن
بدون وقت گرفنت جا دارن
از ساعت  ۷:۳۰تا ساعت ۸:۳۰

دوره های مرحله ای

با کابوبو  -در ثبت نام آنالین  -قیمت رایگان

les-amarres.org
@lesamarresparis

24 quai d’Austerlitz
75013 Paris

