
 

ها برای گردش عل�و   کارگاە مندان ه�ن در آلمان  �ش �نما ی ه�ن  

 
PK3000  های نما��ش   ه�اتحاد برای مندان   ه�ن برای   آنالینآموز�ش های کارگاە �ی  در هامبورگ،  مستقله�ن

ن  در هامبورگ یجلسات کار و  عل� هایگردش ،  مندان در �ا� کشور عالقه کاری   سازیشبکه معر�ن و و همچننی
 کند. سازماند� � 

 
منداین به دنبال  NOTED در واقع  را ندارند. کشور خود ادامه کار و �ا اجازە کار در   به قادر  گر � است که د ه�ن

 
ن برنامه ن نی. اطالعات اشود اجرا �  ۲۰۲۲برنامه از ماە آ�وست تا دسام�ب  نیا   به روزرساین   نجا یبه طور مداوم در ا  �ی

 جهت ثبت نام با ا  گان�را NOTED. الزم به ذکر است، برنامه گردد �
�
:  د �مکاتبه کن ر �ز  ل�م�است. لطفا

noted@pk3000.de   
 
  مقدمایت  نیآنال  جلسات بهتنها کاف�ست  د؟�دار  برنامه سوا� این  در مورد  ا �آ

گ
در این جلسات ما  . د ی�ا�بما   هفت�

 ونچگ
گ

کت در  یبرا>>> . م�شما پاسخ ده به سؤاالت م�کن�  و س� م�ده� حیرا توض   NOTEDبرنامه � جلسه  �ش
 >>>د. �کن  ک�را کل نجا یا 16هر چهارشنبه ساعت   نیآنال 

ن همچن مند   ک�به عنوان   نظر تبادل   یبرا حال حا�ن  در  نی  وجود دارد.  گروە وا�سایپ   ک� آلمان در (تازە)  هاجر م   ه�ن
 <<< ! د �کنکل�ک    نجا یا گروەبرای ورود به این  >>>  
 

 تالیج�، کارگاە د۱۲ ا� ۱۰آ�وست، ساعت  ۱۹

 ها مه�ب
مندان مق  یبرا درماین  مه�مختلف ب یهانه�از گ�   ک�  ینما  ک�  کارگاە آموز�ش   نیا   نی. تمرکز ا دهد آلمان ارائه � م�ه�ن

ن صندوق تام ژە� افراد خوداشتغال، به و  ی برا مه،�کارگاە بر ب مندان ( اجتما� نی ن ) است. همچن KSKه�ن کارگاە    نیدر ا نی
ن ن ثحواد مه�مانند ب مه�از ب  یگر � د یهانمونه برگزار    �� به ز�ان انگل کارگاە آموز�ش   نی. اد �ی گقرار � مورد برر� �ی

کت کنندگان � شود؛� جم به   ک �به  از �مط�ح کنند. ا�ر ن �� انگل ا � آلماین  یهاسواالت خود را به ز�ان توانند اما �ش م�ت
   noted@pk3000.de: د �اطالع ده ا کارگاە به م  یبرگزار   خ�ــــهفته قبل از تار  ک�لطفا حدا���    د،�دار  ی گر �ز�ان د

 
ن تع  تالیج�مشاورە د ،وقت قب� ینی

 (کار آزاد)  فرما  ش�خ� 
مندان تور" با �د  توان�  ن،یبر ا  عالوە )  تماس تص��ری ا �تلفن  ق�(از ط�  گان�را خصو�ساعته   ک�از مشاورە   "ه�ن

مند در آلمان از  �ک  روش کار ها، مشاورە   نیادر . مند ش��د بهرە  ن  اداری  مختلف یهاجنبه ه�ن ا  و همچننی   فع�  ط��ش
د. مورد برر� قرار � وی   ا�م�ل ق�توان از ط� قرار مالقات را �  شود. ا مال�ایت شامل این جلسات ن� �مسائل حقو�ت  گ�ی

artists.info-beratung@touring  ن تع  . کن�د   ینی
 

 تال یج �، مشاورە د۱۸ ا� ۱۶آ�وست، ساعت  ۲۲

   فرهنگ آلمانه�ن و  عرصهو وارد شدن به  قدم نهادن
منداین   نیاستفادە از ا  با  از چشم   ک�   د �د ک�توانند  ، � کشور خود را ندارند اجازە کار در   ا � قادر به کار و که   کارگاە، ه�ن

 
گ

ها نهیدر زم ژە�آلمان، به و  انداز فرهن�  �دقبه عرصه ه�ن . ورود بدست ب�اورند   �ش �نما یه�ن
�
به چه معناست؟   قا

مندان تازە وارد با   غلبه کرد؟ توان بر مشکالتچگونه �  ؟را در آلمان داشته باشند  مراحل اداریچه  انتظار  د �ه�ن
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ها برای گردش عل�و   کارگاە مندان ه�ن در آلمان  �ش �نما ی ه�ن  

ن  با  گ��ند و  �  خود  از تخصص و تج��ه عم� »ی�سا کا �فردر  دک�ت «و  »عمر محمد« آموز�ش کارگاە   اسات�د اینهمچننی
کت باین ی�شت  مندان سائل و مشکالت پ�ش رو مرا با توجه به  مف�دی یهاراە حلکنندگان از �ش   نید کرد. انارائه خواه ه�ن

کت کنندگان �شود برگزار � آلماین  به ز�ان رگاەکا و   �� انگل ،آلماین  ،عریب  یهابه ز�ان  خود را سواالت توانند  ؛ اما �ش
 کنند. مط�ح   ن�ماندار  ین یچ
 

 تالیج�، کارگاە د۱۸ ا� ۱۶آ�وست، ساعت  ۲۴

 ات �مال
مندان ارائه  یبرا خوداشتغا� نهیاطالعات در زم ن�مهم�ت   آموز�ش  کارگاە  نیا در   عالوە بر   . گردد �ه�ن

گ
ثبت  چگون�

ن   ات،�در ادارە مال و درآمد  ت�فعال ن ب  ز یتماهمچننی )  یتجار کار و   لن� �(ف�  و انواع خوداشتغا� کار ثابتو   خوداشتغا�  نی
 بر فروش، از جمله اطالعایت  ات�البر درآمد و م ات�بر موضوعات مال یامقدمه در این کارگاەدادە خواهد شد.  حیتوض

ن در مورد تأم  د �در مورد آنچه با ن پروژە و ط�ح تأم   ما� نی د مورد بحث قرار �در نظر گرفته شود،    ما� نی   کارگاەاین  . گ�ی
کت کنندگان �شود، برگزار � � � به ز�ان انگل  آموز�ش  مط�ح   �� انگل ا � آلماین  یهاسواالت خود را به ز�ان توانند اما �ش

جم به ز�ان د ک�به   از �ا�ر ن. کنند  :  د �کارگاە به ما اطالع ده  یبرگزار  خ�ــــهفته قبل از تار  ک� لطفا حدا���   د،� دار  ی گر �م�ت
noted@pk3000.de   

 

، ساعت  ۵ ارتباط در هامبورگ، به  ، )، گشت و گذار (گردش عل� ۱۸ ا� ۱۶سپتام�ب
 �� انگل/ آلماین  یهاز�ان

 Gängeviertelانجمن 
ی  هاعالوە بر کارگاەدر این انجمن خودگردان در مرکز شهر هامبورگ است. ی فضا ک�،  Gängeviertelانجمن 
ن برگزار  گر � و موارد د  FSK یی ویراد ستگاە�ا ن، �تم�  یهاو اتاق ها شگاە�نما ، مختلف ی دادها�و رو  ها ، مهماین آموز�ش  ن�ی

مندان یازها�که ن  گردد،� ن ست�ک� خانم «. د �ی گها در نظر � همه رشته  را در  ه�ن ما  قصد دارد در این روز به  »نگیبلیا نی
ن در خصوص را   ها اتاقاین از  استفادە ە نحو  ن توضیح � چگونآموزش دهد. وی همچننی  �شک�ل این انجمن ن�ی

گ
 دهد. �

 

، ساعت  ۱۴  تالیج�، کارگاە د۱۲ ا� ۱۰سپتام�ب

ها ی بودجه برا  انداز  چشم  مستقل در آلمان  �ش � نما ی ه�ن
ها یهاپروژە  یکه برا  م�پرداز �  های ما�)(کمک یاکارگاە به سط�ح مختلف بودجه   نیا در  مستقل در  �ش �نما ی ه�ن

س   ن و  آن بودجه، محل درخواست این  عمل�رد . ما در مورد نحوە دارد قرار آلمان در دس�ت   چندین ب �نحوە ترکهمچننی
دجه  با پروژە خود �ک بو  متناسباین است تا شما بتوان�د   این کارگاە  ارائه از  . هدفم�کنصحبت �  ما� با هم  منابع

 در�افت کن�د. مناسب 
 

، ساعت   ۱۷و  ۱۳  به ز�ان آلماین  تال،ی ج�اە د، کارگ۱۷ ا� ۱۳ا�ت�ب

 تا ابراز وجود مطبوعایت  ه� اطالع از 
 با سابقه مهاجرت ان�فرهنگبرای   یاکار رسانه   مباین 

   ک�پردازد: به عنوان  سؤاالت � نیا به برر� ساعت)   ۴روز،  ۲کارگاە (هر کدام   نیا
گ

مند  کارمند فرهن�   هایی چه کار  �ا ه�ن
  ای معر�ن کنم؟م به صورت حرفهونه خودم را در و�سایتچگ م؟�ی ها قرار بگتوانم انجام دهم تا مورد توجه رسانه�
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ها برای گردش عل�و   کارگاە مندان ه�ن در آلمان  �ش �نما ی ه�ن  

 اماز آن آمدە  کشوری کهو نه  م و ه�ن  کار توانم انجام دهم تا  � هایی چه کار  سم؟�بن�  بوعایت مط ه�ان�ب ک � د �چگونه با
د قرار ها رسانه  در کانون توجه   ؟بگ�ی

 
 

، ساعت  ۲۴  ارتباط در هامبورگ، ، )، گشت و گذار (گردش عل�۱۲ ا� ۱۰ا�ت�ب
 به ز�ان آلماین 

 LICHTHOF  - نور ح�اط  تئاتر  /  د�دار با ت�م 
 .م�کنسالن گفتگو   نی ا  یه�ن  ر ی، مد»شولز کرافتاس�مات«و با  د�بازد  نور»  اط�حتئاتر «از ما قصد دار�م در این روز 

ها ی برا و مکاین  تجریب  یفضا د،�خانه تول ک�به عنوان   »LICHTHOF« تئاتر در   . آ�د به شمار �مستقل  �ش �نما  یه�ن
منداناین سالن،  هایی  ،ها همه رشته در  ه�ن  جامعهدر  یجار   ی دادها�که به رو   گذارند �  ش�و به نمارا توسعه  ه�ن

مندان ای . هستند  ک �نزد ن  و  ی مختلفهاگروە   ، هامبورگ�الت با ان ه�ن وە  تا عال   ؛کند � یهمکار   م� یهامکان  همچننی
ە و�ــــج بر تر  ن ، انگ�ی مختلف   یهادر پروژە همکاری جوانان و   یبر ارتقاآنها  ژە �تمرکز و  ا�جاد کنند. این راستا را هایی ه�ن

 است. 
 

، ساعت  ۲۵  به ز�ان آلماین  تال، یج�، کارگاە د۱۸ ا� ۱۶ا�ت�ب

 و چگونه؟  ل �به چه دل : چرا، نه �ه�   ساختار 
مند آزاد هست   ک�شما  ا �آ    د �بتوان نکهیا یبرا د؟�خود امرار معاش کن یهاپروژە   از درآمد حاصل  با   د �خواهو �  د �ه�ن
باشد که از   یفقط عدد د �شما نبا ء نه�ه�  د، �) انجام دهد�خواه� خود شما که    (تا زماین  یمتماد ان�سال یکار را برا  نیا
ن منصفانه  د � بابل�ه   ؛ا�د شن�دە گران�د ها صحبت  نه �کارگاە در مورد ه�   نیا در . باشد  شما کا�ن   ی براغ  آن مبلو همچننی

 . م�محاسبه کن چگونه  ها را آن  که  م��ی گ� اد �ما  و  کن�م�
 

، گشت و گذار (گردش عل� ۳۰و  ۲۷  )، ارتباط در هامبورگا�ت�ب
)  ۲۴(ثبت نام تا   ا�ت�ب

  سما از جشنوارە: فلوکت��ال   د �بازد /  م �با ت د�دار 
)FLUCTOPLASMA( 

، گفتمان، تن�ع جشنوارە  ه�ن
ن گفتمان و تن�ع ب   ،یجشنوارە ه�ن  ک� »، Fluctoplasmaجشنوارە « ن سوم  یه�ن است که قرار است برا یهارشته  نی   نی

مندان،  یهادگاە �د یاست برا . فلوکت��السما مکاین شود در هامبورگ برگزار � ۲۰۲۲ا�ت�ب   ۳۰تا  ۲۷بار از  مختلف ه�ن
انان، چه دگ��اشان، چه گروە   و  . موضوعات ما در مورد فرهنگ، دموکرا�BI_PoC ا �  یهودیها، سخ�ن

گ
 همبست�

 همه جامعه است.   یساعته برا ۹۶جشنوارە   ک�. فلوکت��السما،  باشد �
کت جشنوارە این   در  د �خواه�  ا�ر  �د با ما  د،�را تج��ه کن های آن برنامه  و �ش  توجه داشته باش�د   . تماس بگ�ی

�
لطفا

کتعداد  که    noted@pk3000.deجشنوارە محدود است.   کنندگان در اینت�ش
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، ساعت  ۴تا  ۲  ) شود ، هامبورگ (مکان اعالم �۱۸ ا� ۱۰نوام�ب

 آموزش درخواست صحیح بودجه
 

 ط�ح : اول روز 
مندان آزاد �  یی هاها و مهارتک �تکن»  ANTRAG INTENSIV« سه روزە کارگاە   ت�آموزد تا بتوانند با موفقرا به ه�ن

  ط�ح�ک :  م �پرداز سوال � نیدر روز اول به ادر این راستا کنند.   اقدام درخواست و استفادە از بودجه عمو� یبرا
ن مؤسسه تأم   تا کنم    م� تنظ یاهخود را به گون یهادگاە �ها و ددە �توانم او چگونه �  ست� خوب چ ؟  شود متقاعد   ما� نی

ما   گر،�د  یاز سو و  شماست پروژە خود  هایدە �روشن و واضح از ا دە �ا ک�  ن�در مورد تدو  موض�ع نیطرف، ا  ک�از 
ن  ن را  د�گر پروژە همچننی  .م�کن� برر� ن�ی

 

 و امور ما�  م�: تدوم روز 
ها را از  به طوری که آنده�م. � توسعهارائه شدە بودند را  ط�ح�ک را که به صورت  یاپروژە  یهادە �ار روز دوم د

ن   . ما ده�مقرار �  ن�از است، مورد برر�توسعه پروژە   یبرا ا�ساین  یو �ی نلحاظ این که به چه  در مورد آنچه که   همچننی
ن و تام نه�ه� ر�زی برنامه  ک�. مهم�ت از همه، ما م�کنسازد صحبت � �  را  مناسب و قوی م �ت ک� منسجم، واقع   ما�  نی
  ی برا یی به عنوان مبناامر  نی. ام�کن�  م�شدە ترس یز �ر برنامه  م �و ت آن پروژە بر اساس ط�ح ک�   یو منصفانه برا نانهی ب

ن آمت�درخواست موفق  .کندبودجه پروژە عمل �  یبرا  �ی
 

 پروژە  یو حسابدار   یز �سوم: برنامه ر  روز 
ن   و موض�ع   د � تول  ت�� یمد  ید�کل  یهاکارگاە، به مهارت  این �روز سوم و پا در    بودجه  یپردازش و حسابدار پروژە و همچننی

  ک�  نگر ندە یآ  یاجرا موض�ع اینطرف،  ک�پرداخت. از   م�خواه
گ

ما   گر،� از طرف د و   است مستقل پروژە فرهن�
برر�   پروژە توسعه و   هدف، ها خرو�ب ، ها افیت �در  د�گر  به عباریت . ده�مرا مورد برر� قرار �پروژە  یحسابدار 

، �انجام در این گارگاە  . گردد � ن آم ت�را که �س از درخواست موفق عمکردهایی آموز�ش ور �ک بودجه   �ی و   یپروژە �ن
 ده�م. را مورد برر� قرار � هستند  د �مف

 

 یاز آن: مشاورە فرد  �س
کت کنندگان � نار،یسم ن ی�س از ا بهرمند   ی فرد یهاپروژە  یاجرا یبرا  ساعته شخ� ۳مشاورە  ک �از  توانند همه �ش

ن �س از تع  توانند شوند. همه افراد �   استفادە کنند.  یمشاورە فرد نیاز ا  ۲۰۲۲سال   ان�تا پا وقت قب� ینی
 

، ساعت  ۷  به ز�ان آلماین  تال، یج�، کارگاە د۱۴ ا� ۱۰نوام�ب

اتژ  مندان  ی برا  اجتما�  هایشبکه یاس�ت  ه�ن
مندان   نیا در  خود استفادە کنند. کدام   یکارها  یبرا اجتما� یهاخواهند گرفت که چگونه از شبکه اد �کارگاە ه�ن

�سازم و با آن تعامل   ) پر مخاطب صفحه( جامعه ک�  هستند و چگونه از آنها استفادە کنم؟ چگونه ها منط�ت کانال
  یهاشبکه در  نگ�تور ی نها و ماتم �الگور کنند؟ کمک �  اجتما� یهاشبکه   به من در سازماند� یی کنم؟ چه ابزارها

کت کنند؛ اهم از افراد همه �   در این کارگاەکنند؟ چگونه کار � اجتما� خواهند  که �  یو هم افراد یمبتد  توانند �ش



 

ها برای گردش عل�و   کارگاە مندان ه�ن در آلمان  �ش �نما ی ه�ن  

ن . بهبود بخشند  اجتما� یهاحضور خود را در شبکه    د، �ر ا�ر کانال خود را داهمچننی
�
را   آن، نام هنگام ثبت نامدر  لطفا

 . د �ذکر کن
 

، ساعت  ۱۶ ارتباط در هامبورگ، به  ، )، گشت و گذار (گردش عل�۱۲ ا� ۱۰نوام�ب
 ز�ان آلماین 

ها /  م �با ت دار �د   –  مستقل هامبورگ �ش �نما  ی جشنوارە ه�ن
)Hauptsache Frei ( 

ن ست�ک� « ما با  د �در طول بازد   .م�ش� آشنا � »Hauptsache Frei«از گروە  » ش��ت ید  نسی«و  »گروشهنی
»Hauptsache Frei«  �ن جشنوارە ب   ک ها یارشته نی   از این جشنوارە هدف  مستقل در هامبورگ است.  �ش � نما  یه�ن

ن  باشند. تن�ع آن قابل مشاهدە و ملموس  ءمستقل با همه هاینما�ش است که  این  به مخاطبان   ا هنما�ش  همچننی
ی ن این  گران� باز   ءهمهارائه شود و   ب�ش�ت این کارگاە  ،ها گفتمان  را داشته باشند تا در  فرصت ن�ی   و ها ها، سخ�ن

کت  هاهای گروە سازیشبکه ی �ش ی تول�داکند که �  جاد �را ا  امکاین جشنوارە این  کنند. ی ه�ن در حوزە ه�ن ارائه  ت ب�ش�ت
 ادغام شوند. همکاری و  ها با هم شوند و حیت بر�ن از آن

 
، ساعت  ۲۴ )، ارتباط در هامبورگ، به  عل�، گشت و گذار (گردش ۱۲ ا� ۱۰نوام�ب

 ز�ان آلماین 

، گفتمان، تن�ع   -  Fluctoplasma  /  م �با ت دار �د  جشنوارە ه�ن
ن گفتمان و تن�ع ب   ،یجشنوارە ه�ن  ک� »، Fluctoplasmaجشنوارە « ن سوم  یه�ن است که قرار است برا یهارشته  نی   نی

مندان،  یهادگاە �د یاست برا . فلوکت��السما مکاین شود امبورگ برگزار �در ه ۲۰۲۲ا�ت�ب   ۳۰تا  ۲۷بار از  مختلف ه�ن
انان، چه دگ��اشان، چه گروە    . موضوعات ما در مورد فرهنگ، دموکرا�BI_PoC ا �  یهودیها، سخ�ن

گ
 و همبست�

که با    د �فرصت را دار  نیشما ا  د �همه جامعه است. در طول بازد   یساعته برا ۹۶جشنوارە   ک�. فلوکت��السما،  باشد �
 . د �بدان ش�ت � و در مورد مسائل �شت صحنه آن ب د �جشنوارە آشنا ش�  نیا  یت � � یمد م�ت
 
 

، ساعت  ۲۸ )، ارتباط در هامبورگ، به  ، گشت و گذار (گردش عل�۱۸ ا� ۱۶نوام�ب
 ز�ان آلماین 

 Kampnagel und Migrantpolitan/   م �با ت دار �د
  یاجرا یپلت فرم مهم برا ک�به عنوان  «کامپنا�ل»ارو�ا است.  یمرا�ز ه�ن  ن�و بزرگ�ت  ن�ت� از مهم � � »کامپنا�ل«

ها ر ینوآورانه، تئاتر، رقص و سا ن ب  نهیمرتبط در هر دو زم یه�ن به عنوان   »کامپنا�ل«  شود. � شناخته   و مح� المل�نی
منداناز  یاشناخته شدە  یهاکه نام  شود شناخته �  مکاین   Peter Brook, Robert Wilson, Pina : مانند  ه�ن

Bausch, Robert Lepage, Arianne Mnouchkine, Rosas, Dumb Type،  در  خود را  یه�ن  هاینما�ش
ن ب  سطح ن همچن »کامپنا�ل« . دهد ارائه �  المل� نی مندان جوان و ناشناختهمکاین است برای  نی نقطه   نجا ؛ چرا که آ ه�ن

و� ن به�ن در سطح  ج�ــــترو  یبرااست   �ش  . المل�نی
 



 

ها برای گردش عل�و   کارگاە مندان ه�ن در آلمان  �ش �نما ی ه�ن  

   یبرا عم� یو فضا �شست فرام� ک�
گ

 Roteاز کیپ   ک�، در اصل EcoFavelaو جهانگردان.  ها مهاجران، هامبور�
Flora ،� ا مجسمه اجتما� ک 

گ
مندان هامبور� مکان به    نیساخته شدە است. ا Baltic Raw ست که توسط گروە ه�ن

  ۲۰۱۵. از سال باشد ) �یی قا�آف�  ختلفم یگروە المپدوسا (پناهندگان از کشورها  یاعضا یفضا برا ک�عنوان 
»MIGRANTPOLITAN  « شدە است.   ل�تبد یروز، مسائل م��وط به ادغام و همسان ساز  یهاگفتمان  یبرا به مکاین

مهاجران در مورد   �ی از مهاجران و غ کوچ�   یهااست که در آن گروە  » نام مکاین MIGRANTPOLITANدر واقع «
  یی ویسابق گروە «المپدوسا»، شبکه راد یکوچک متشکل از اعضا  یهاگروە   نی. اکنند مسائل خاص با هم گفتگو � 

مندان، نماپناهند    ا �و  سان�ن�  شنامه�گان، ه�ن
گ

گروە و جوامع مختلف از    جاد �هستند. هدف از آن ا  فعاالن هامبور�
ک است.  یفکر هم  ق�ط�   مش�ت

 
 

 ----------- --------------------------------------------- 
 
 
 

 
NOTED ها ه�اتحاداز  است یابرنامه مندان مستقل در هامبورگ �ش �نما  یه�ن  PK3000 ��رسیت  به  ه�ن

ها حما�ت شدە توسط از   دولت فدرال به عنوان بخ�ش  فرهنگ و رسانه ونیس � با بودجه کم �ش �نما یصندوق ه�ن
NEUSTART KULTUR  ادارە فرهنگ و رسانه   و  هامبورگ بندریو شهر 

 
 

 

Sophie Künstler





 

ها برای گردش عل�و   کارگاە مندان ه�ن در آلمان  �ش �نما ی ه�ن  

 

 ��انگل به ز�ان ،در هامبورگ کارگاە آموز�ش ،   20 ا�  18، ساعت   دسام�ب   10
 Gängeviertel در  اتاق نرمش

ن بدن ما  با  اجتما�  عدالیت  یب   ارد  ارتباط دن�ی
مندان  یبرا فقط  BIPoCه�ن

 
  نیهستند. ا اجتما� یو نابرابر  یی استعمار زدا ، نژادپرسیت  در خصوص و گفتگ  یبرا یقدرتمند یهاو فرهنگ رسانه ه�ن 

ن �س�ار بحث  ن حال قدرتمند و مهم هستند.  ها ن�ی ن آنها همچندر عنی  خاطرات دردنا�گر تدا�و  توانند خسته کنندە �  نی
ن و  م �نمبارزە ک با نژادپرسیت   م�توان. اما چگونه � باشند  از رقص و   م�توانچگونه �  م؟ �تر با آن مقابله کنآ�اهانههمچننی
کدام   ؟ه�ت �شناس�مرا ببدن خود چگونه  م؟�خود استفادە کن و رو�  ذهین  ،جس�قدرت  بهبود   یبرا �ت �موس
 ؟ند نککمک �   ما  بدنآرام کردن و   ام�به الت حرکیت  یهاک �تکن

 
ن کارگاە به منظور از ب   نیا ن به   نی ن  در  نژادی  کمبود تن�عموض�ع  بردن ترس از پرداخنت  یهای نابرابر  ابراز  ا �ها م �تبنی

ن در ب  نژادپرسیت   وض�عاشارە به م ا � یساختار  و گنجاندن  نژادی تن�ع  ،ی. برابر باشد � یهمکاران و موسسات ه�ن  نی
مندان ، فرهنگ و رقص به   د �با BIPOC ه�ن   یرا برا امین  یکارگاە فضا  نیا. د شو  ل�تبد  �یامر بد  ک�در صنعت ه�ن
ن صادقانه و همچن یگفتگوها ن و ف تبادل عاط�ن   نی ن افرا � ��ی تج��ه خود را به عنوان    د �تواندهد. شما �ارائه �  د در بنی

مند ک� ا� بگذار  گران�با د    BIPOC ه�ن  ار ��س  یاوە یبه ش نات�و تم�  یکار از حرکات، بداهه نواز   نیا ی براما . د �به اش�ت
 آور�م. در�حرکت آنها را به    �ت �موسو به همراە   م�کن�. ما احساسات بدن را کشف  م�کن�  فادەاست ر یو دلپذ خالقانه

 
ها یرقصندە، طراح رقص اهل هامبورگ است. او در حال حا�ن به عنوان مشاور برا ، یمجر  »زاتر صالح«   یبرنامه ه�ن

ن برل  �ش �نما   ،جان، نژادپرسیت  یب  یا �با اش کند. آثار او به قدرت رقص و شفا، عشق، نفرت، تولد، مرگ، عشقکار �  نی
ک ابزار  به عنوان �تواند  چگونه رقص �   در�اب�م، ما است که  نیا . هدف او پردازد � و عدالت اجتما� یی استعمار زدا

 عمل کند.  اجتما� یی و رها دگرگوین  یبرا
 


