هنمندان ر
کارگاه و گردش علیم برای ر
هنهای نمایش در آلمان
هنهای نمایش ر
 PK3000برای اتحادیه ر
هنمندان مستقل در هامبورگ ،رسی کارگاههای آموزش آنالین برای
ر
ر
معرف و شبکهسازی کاری
همچنی
عالقهمندان در رسارس کشور ،گردشهای علیم و جلسات کاری در هامبورگ و
سازماندیه مکند.
هن ر
در واقع  NOTEDبه دنبال ر
مندان است که دیگر قادر به ادامه کار و یا اجازه کار در کشور خود را ندارند.
ر
روزرسان
دسامن  ۲۰۲۲اجرا مشود .اطالعات این برنامه ن رن به طور مداوم در اینجا به
این برنامه از ماه آگوست تا
ر
ً
مگردد .الزم به ذکر است ،برنامه  NOTEDرایگان است .لطفا جهت ثبت نام با ایمیل زیر مکاتبه کنید:
noted@pk3000.de

 ۱۹آگوست ،ساعت  ۱۰ایل  ،۱۲کارگاه دیجیتال

بیمهها

ر
درمان برای ر
هنمندان مقیم آلمان ارائه مدهد .تمرکز این
این کارگاه آموزش یک نمای کیل از گزینههای مختلف بیمه
ر
ر
ر
.
کارگاه بر بیمه ،برای افراد خوداشتغال ،به ویژه صندوق تامی اجتمایع هنمندان ( )KSKاست همچنی در این کارگاه
نمونههای دیگری از بیمه مانند بیمه حوادث ن رن مورد بررش قرار مگند .این کارگاه آموزش به زبان انگلیش برگزار
ر
آلمان یا انگلیش مطرح کنند .اگر نیاز به یک ر
منجم به
مشود؛ اما رسکت کنندگان متوانند سواالت خود را به زبانهای
ر
حداکن یک هفته قبل از تاری خ برگزاری کارگاه به ما اطالع دهیدnoted@pk3000.de :
زبان دیگری دارید ،لطفا

تع ر
یی وقت قبیل ،مشاوره دیجیتال

خویش فرما (کار آزاد)

عالوه بر این ،متوانید با ر
"هنمندان تور" از مشاوره یک ساعته خصویص رایگان (از طریق تلفن یا تماس تصویری)
بهرهمند شوید .در این مشاورهها ،روش کار یک ر
ر
همچنی رسایط فعیل
هنمند در آلمان از جنبههای مختلف اداری و
ر
ر
مالیان شامل این جلسات نیمشود .قرار مالقات را متوان از طریق ایمیل
حقوف یا
وی مورد بررش قرار مگند .مسائل
 beratung@touring-artists.infoتع ر
یی کنید.

 ۲۲آگوست ،ساعت  ۱۶ایل  ،۱۸مشاوره دیجیتال

قدم نهادن و وارد شدن به عرصه ر
هن و فرهنگ آلمان

هن ر
با استفاده از این کارگاه ،ر
مندان که قادر به کار و یا اجازه کار در کشور خود را ندارند ،متوانند یک دید کیل از چشم
ً
ر
ر
انداز فرهنگ آلمان ،به ویژه در زمینه هنهای نمایش بدست بیاورند .ورود به عرصه هن دقیقا به چه معناست؟
ر
هنمندان تازه وارد باید انتظار چه مراحل اداری را در آلمان داشته باشند؟ چگونه متوان بر مشکالت غلبه کرد؟
همچنی اساتید این کارگاه آموزش «عمر محمد» و « ر
ر
دکن فردریکا تسای» از تخصص و تجربه عمیل خود مگویند و با
پشتی ر
ر
بان از رسکتکنندگان راه حلهای مفیدی را با توجه به مسائل و مشکالت پیش رو هنمندان ارائه خواهند کرد .این
ر
ر
آلمان ،انگلیش و
عرن،
کارگاه به زبان آلمان برگزار مشود؛ اما رسکت کنندگان متوانند سواالت خود را به زبانهای ر
چی رن ماندارین مطرح کنند.

هنمندان ر
کارگاه و گردش علیم برای ر
هنهای نمایش در آلمان

 ۲۴آگوست ،ساعت  ۱۶ایل  ،۱۸کارگاه دیجیتال

مالیات

مهمنین اطالعات در زمینه خوداشتغایل برای ر
ر
هنمندان ارائه مگردد .عالوه بر چگونگ ثبت
در این کارگاه آموزش
ر
ر
فعالیت و درآمد در اداره مالیات ،همچنی تمایز بی خوداشتغایل و کار ثابت و انواع خوداشتغایل (فریلنس و کار تجاری)
ر
اطالعان
توضیح داده خواهد شد .در این کارگاه مقدمهای بر موضوعات مالیات بر درآمد و مالیات بر فروش ،از جمله
ی مایل پروژه و طرح تأم ر
در مورد آنچه باید در مورد تأم ر
ی مایل در نظر گرفته شود ،مورد بحث قرار مگند .این کارگاه
ر
آلمان یا انگلیش مطرح
آموزش به زبان انگلیش برگزار مشود ،اما رسکت کنندگان متوانند سواالت خود را به زبانهای
ر
کنند .اگر نیاز به یک ر
حداکن یک هفته قبل از تاری خ برگزاری کارگاه به ما اطالع دهید:
منجم به زبان دیگری دارید ،لطفا
noted@pk3000.de

سپتامن ،ساعت  ۱۶ایل  ، ۱۸گشت و گذار (گردش علیم) ،ارتباط در هامبورگ ،به
۵
ر
ر
زبانهای آلمان/انگلیش

انجمن Gängeviertel
انجمن  ،Gängeviertelیک فضای خودگردان در مرکز شهر هامبورگ است .در این انجمن عالوه بر کارگاههای
ر
مهمانها و رویدادهای مختلف ،نمایشگاهها و اتاقهای تمرین ،ایستگاه رادیون  FSKو موارد دیگر ر
نن برگزار
آموزش،
مگردد ،که نیازهای ر
هنمندان را در همه رشتهها در نظر مگند .خانم «کریست ر
ی ایبلینگ» قصد دارد در این روز به ما
همچنی در خصوص چگونگ تشکیل این انجمن ر
ر
نن توضیح مدهد.
نحوه استفاده از این اتاقها را آموزش دهد .وی

سپتامن ،ساعت  ۱۰ایل  ،۱۲کارگاه دیجیتال
۱۴
ر

چشم انداز بودجه برای ر
هنهای نمایش مستقل در آلمان

در این کارگاه به سطوح مختلف بودجهای (کمکهای مایل) مپردازیم که برای پروژههای ر
هنهای نمایش مستقل در
آلمان در ر
ر
همچنی نحوه ترکیب چندین
دسنس قرار دارد .ما در مورد نحوه عملکرد این بودجه ،محل درخواست آن و
منابع مایل با هم صحبت مکنیم .هدف از ارائه این کارگاه این است تا شما بتوانید متناسب با پروژه خود یک بودجه
مناسب دریافت کنید.

اکتن ،ساعت  ۱۰ایل  ،۱۲گشت و گذار (گردش علیم) ،ارتباط در هامبورگ ،به
 ۲۴ر
زبان آلمانر

تئاتر نور

هنمندان ر
کارگاه و گردش علیم برای ر
هنهای نمایش در آلمان

نوامن ،ساعت  ۱۰ایل  ،۱۸هامبورگ (مکان اعالم یمشود)
 ۲تا ۴
ر

آموزش درخواست صحیح بودجه
روز اول :طرح

کارگاه سه روزه « »ANTRAG INTENSIVتکنیکها و مهارتهان را به ر
هنمندان آزاد مآموزد تا بتوانند با موفقیت
برای درخواست و استفاده از بودجه عموم اقدام کنند .در این راستا در روز اول به این سوال مپردازیم :یک طرح
خوب چیست و چگونه متوانم ایدهها و دیدگاههای خود را به گونهای تنظیم کنم تا مؤسسه تأم ر
ی مایل متقاعد شود؟
از یک طرف ،این موضوع در مورد تدوین یک ایده روشن و واضح از ایدههای پروژه خود شماست و از سوی دیگر ،ما
همچنی پروژه دیگر را ر
ر
نن بررش مکنیم.

روز دوم :تیم و امور مایل
در روز دوم ایدههای پروژهای را که به صورت یک طرح ارائه شده بودند را توسعه مدهیم .به طوری که آنها را از
ر
ر
همچنی در مورد آنچه که
انسان برای توسعه پروژه نیاز است ،مورد بررش قرار مدهیم .ما
لحاظ این که به چه ننوی
ر
ر
یک تیم مناسب و قوی را مسازد صحبت مکنیم .مهمن از همه ،ما یک برنامهریزی هزینه و تامی مایل منسجم ،واقع
بینانه و منصفانه برای پروژه بر اساس طرح کیل آن و تیم برنامهریزی شده ترسیم مکنیم .این امر به عنوان مبنان برای
درخواست موفقیتآم رن برای بودجه پروژه عمل مکند.

روز سوم :برنامه ریزی و حسابداری پروژه

ر
همچنی پردازش و حسابداری بودجه
در روز سوم و پای ران کارگاه ،به مهارتهای کلیدی مدیریت تولید و موضوع پروژه و
خواهیم پرداخت .از یک طرف ،این موضوع اجرای آیندهنگر یک پروژه فرهنگ مستقل است و از طرف دیگر ،ما
ر
عبارن دیگر دری ر
ر
خروجها ،هدف و توسعه پروژه بررش
افنها،
حسابداری پروژه را مورد بررش قرار مدهیم .به
ر
ر
مگردد .رسانجام در این گارگاه آموزش ،عمکردهان را که پس از درخواست موفقیت آمن بودجه یک پروژه ضوری و
مفید هستند را مورد بررش قرار مدهیم.

پس از آن :مشاوره فردی
پس از این سمینار ،همه رسکت کنندگان متوانند از یک مشاوره  ۳ساعته شخیص برای اجرای پروژههای فردی بهرمند
شوند .همه افراد متوانند پس از تع ر
یی وقت قبیل تا پایان سال  ۲۰۲۲از این مشاوره فردی استفاده کنند.

نوامن ،ساعت  ۱۰ایل  ،۱۲گشت و گذار (گردش علیم) ،ارتباط در هامبورگ ،به
۱۶
ر
زبان آلمانر

ً
جشنواره ر
هنهای نمایش مستقل هامبورگ – کامال رایگان
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نوامن ،ساعت  ۱۰ایل  ،۱۲گشت و گذار (گردش علیم) ،ارتباط در هامبورگ ،به
۲۴
ر
زبان آلمانر

 – Fluctoplasmaجشنواره ر
هن ،گفتمان ،تنوع

نوامن ،ساعت  ۱۶ایل  ،۱۸گشت و گذار (گردش علیم) ،ارتباط در هامبورگ ،به
۲۸
ر
زبان آلمانر

Kampnagel und Migrantpolitan
هنهای نمایش ر
 NOTEDبرنامهای است از اتحادیه ر
هنمندان مستقل در هامبورگ به رس ر
پرسن PK3000
حمایت شده توسط صندوق ر
هنهای نمایش با بودجه کمیسیون فرهنگ و رسانه دولت فدرال به عنوان بخش از
 NEUSTART KULTURو شهر بندری هامبورگ و اداره فرهنگ و رسانه

