«تئاتر آرکاداش»
(صحنۀ فرهنگ ها)
Platenstr. 32
Köln / Ehrenfeld 50825
Tel.: 0221/9559510/11

“افتتاحيه ”

برنامۀ پانزدهمين فستيوال تئاتر ايرانی  -کلن
“فستيوال هنرها”
21.11.2008 – 30.11.2008

http://www.buehnederkulturen.de/
18:30 –19:30

جمعه 21.11.2008

پيام ها
* * *
موزيک و رقص
* * *
طنز

“موزيک مازندرانی ”

برنامه به زودی اعالم خواهد شد.

20:30 –22:00

برنامه به زودی اعالم خواهد شد.

گروه موزيک شواش
(ايران  -مازندران)
سرپرست گروه:
احمد محسن پور

“آسمان هفتم ”

“حسن کچل ”

18:30 –19:30

شنبه 22.11.2008

گروه تئاتر ثالث و اورون
(استانبول  -کلن)
نمايشنامه نويس و کارگردان:
رحيم فتحی باران
(به زبان ترکی)

“مرثيه ای برای شکسپير ”

20:30 – 22:00

19:00 – 20:00

يک شنبه 23.11.2008

20:30 – 22:00

در طول برگزاری فستيوال ،نمايشگاه نقاشی از آثار شهرام کريمی و نمايشگاه
عکس اختر قاسمی از  15سال فستيوال تئاتر ايرانی (کلن) داير خواهد بود.

(اتريش  -وين)

“محسن نامجو”

(به زبان فارسی)

*

*

ميزگرد و نمايشنامه خوانی*

20:00 – 21:15

Severins Burg Theater
Eifelstrasse 36
50677 Köln
Tel.: 0221 / 321792
چهارشنبه 26.11.2008

27.11.2008 & .25

ميزگرد دربارۀ آثار “اکبر رادی ”
“منايشنامه خوانی ”

18:30 – 21:30

دوشنبه 24.11.2008

18:30 – 21:30

سه شنبه 25.11.2008

*محل برگزاری برنامه های فوق ،به اطالع خواهد رسيد.
ورودی برای ميزگرد و نمايشنامه خوانی آزاد می باشد.

* * *

19:00 – 20:00

کمپانی تئاتر تارمه
(ايتاليا)
متن :شاهنامۀ فردوسی
کارگردان :آرام قاسمی
(به زبان فارسی)

“کنسرت*”

*بهای بليط اين برنامه 20 :يورو (بدون تخفيف)

*
* * *

“قدرت ضحاک ”

20:30 – 22:30

بهای بليط برای هر نمايش 12 :يورو   8 -يورو (با تخفيف)

گروه گردآفريد
(ايران  -تهران)
نقال:
گردآفريد
(به زبان فارسی)

انسامبل علي جاللی
(کلن)
نمايشنامه نويس :آنتونيو اسکارمتا
کارگردان :علی کوشک جاللی
(به زبان آلمانی)

انسامبل تئاتروم
(هوهن ارکس لبن)
کارگروهی
(به زبان فارسی و آلمانی)

“اختتاميه ”

“

“پستچی پابلو نرودا ”

18:00 –19:15

يک شنبه 30.11.2008

گروه موزيک سايۀ مهر
(ايران  -تهران)
اشعار :سياوش کسرايی
شفيعي کدکنی
سرپرست:
عليرضا رضاخوانی

گروه تئاتر همگان ”
(فرانکفورت)
نمايشنامه نويس و کارگردان:
منوچهر رادين
(به زبان فارسی)

“بحث و گفتگو دربارۀ شاهنامه
و
“نقالی
”

شنبه 29.11.2008

Bühne der Kulturen
Arkadas Theater
Platenstr. 32
Köln - Ehrenfeld 50825
Tel.: 0221/9559510/11

هرگونه تغيير در برنامه ،به اطالع می رسد.

جمعه 28.11.2008

Kontakt: mmfallahzadeh@yahoo.de
www.dit-forum.com
Tel. / Fax: 0228 / 256720
21:00 – 22:30

