
   
 مكتب بالد شمال الراين 
 للفنون التعبيرية المستقلة

 

  

 
  :مدعوم من قبل

 
 وزارة العائلة، األطفال،

الثقافة والرياضة الشباب،  
 في والية شمال الراين   

 ،إعالن
 التعبيرية المستقلة.العمل التكاملي للفنون  –تحفيز التبادل الثقافي 

والذين هم نشيطين ومؤهلين في مجال الفنون التعبيرية  "األداء" الفاعلين والفاعالت من بالفعل هناك الكثير 
 تكون مناسبة جدا للمساهمة في االندماج.فنية سابقة قد  تأطير االندماج ودوره او لديهم أعمالللمساهمة في 

ألجل االعمال ديدة وكبيرة الفنون التعبيرية في شمال والية الراين، يقدم إمكانيات دعم ج"مكتب البالد" لدعم 
 ي العمل التكاملي الممنهج.الفنية التعبيرية المنتجة سابقا او ألجل اعمال جديدة تساهم وتصب ف

أماكن جزء منها، او ألي أساليب فنية جديدة أخرى مع لنحن نقدم سبل الدعم الكامل لكامل أعمالكم الفنية او 
 أواصر التبادل الثقافي.همة في تفعيل لها دور خاص في المساقد يكون  والتيلعرضها، 

 مدارس، المتاحف، أماكن التجمعات الكبيرة في المدن، المكتبات...الخ.، أماكن اللجوء، الالعرض مثلأماكن 
ومشاهدة العمل وبالتالي إعطاء إمكانية جيدة للتبادل  كون هناك فرصة للقادمين الجدد للحضورفي هذه الحالة ي

 وبين الجمهور واستمرارية التواصل.فيما بينهم والتعارف 
 

وخبرة تساهم متينة لديهم صالت  مختصين وكذلك ألشخاصي لبرنامج الدعم هذا، هو ان يُقدم األساسالشرط 
الجمهور/ لتواصل مع األشخاص الذين سوف يساهمون في إنجاح هذا المشروع ويحقق أهدافه ) إمكانية افي 

 .للجوء"ا" كين ممن يحملون صفةالمشاراألعضاء 
والتي سوف يكون لها  المجال للتواصل بين الثقافات ويعززها ويبني شبكات تبادلية مهمةيتيح التبادل الثقافي  

 دور فعال ومهم في المستقبل.
 

أساليب االعمال الفنية، التي تهدف لخلق عمل وتعاون بين القادمين مشروع الدعم والتمويل هذا متاح لجميع 
 أعمارهم.على اختالف  المحلينالجدد والسكان 

ورشات العمل او أي اعمال بعرضها مثل، التي ترغبون مرافقة لألعمال  أُخرىنحن نوفر أيضا إمكانيات 
 ...الخ . مرادفةتنظيمية 

 من قبلنا.على إمكانية التمويل لمشروعكم  لحصولكمهو شرط أساسي ومهم  العمل المقدم من قبلُكممعاير وجودة 
والحوار المفتوح بين أطياف فرص التبادل والتمازج  جو يخلق  او بآخر بدورتعطي  أعمالنحن نبحث عن 

 المجتمع.
 ( مة، مترجم، ارشاد ...إلخ) ترجمهمة لمشروعكم مثل نقدم أيضا لكم دعم في لواحق أخرى 

 يورو من أجل 1000األقل المبلغ يخصص على  ومنيورو  8000المكتب يقدم دعم كحد أقصى يصل الى 

 اإلرشاد.

 منتهي. 2017المشروع المطروح من قبلكم، يجب ان يكون حتى نهاية عام 

 

 15.04.2017اخر موعد لتقديم طلب الحصول على الدعم هو في 

 j.abdullah@nrw-Ifdk.de، إيميل: عبدهللا جبار ،باللغة العربية واالستفسار اصل للتو
 Ifdk.de-@nrwinfo إرسال طلب المشروع على االيميل التالي:

 023147429210  هاتف:/  هارالد ريدما ويوليا كنيساستشارة:
 

 التكاليف، خطة صرف التكاليف(تسجيل الطلب،  قط صالحة في حال كانت تشمل ) استمارةالطلبات تكون ف

  deIfdk-www.nrw.متوفرة تحت الرابط التالي:االستمارات كذلك تكون قد قدمت في الموعد المحدد. هذه و
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