برنامج شهر
فبراير

فعاليّ ات فناني ورشة الفنانين في المنفى
موسيقى

السبت  ١٦فبراير الساعة  ٠٨:٣٠مساءً
حفلة موسيقى) ) Ouïgoure
ناسيما و ازامات في “Centre socioculturel du Nouvel
 ، ”Mondeفي .Villeneuve-le-Garenne
دخول مجاني
العنوان :
Villeneuve-la-Garenne / 92390 ,Mail Marie Curie 3
RER D Gare de Saint-Denis stop and tramway T3
stop Mairie de Villeneuve-la-Garenne
يرجى مراجعة مكتب االستقبال او المكتب لالستفسار و
التسجيل.

ورشات في الـ aa-e
رقص

من يناير إىل يونيو 2019
« رقص ومرونة نفسية» ورشة تدريبية من تنظيم
مصممة الرقصات مارجوري دوبريه
استكشاف قضايا المرونة وعالقته بالنظام من خالل
نظريات وأساليب حساسة.
التسجيل والمعلومات في مكتب استقبال aa-e

موسيقى
ً
مساءا
االثنين  ١١ ،فبراير  -الجمعة  ١٥ ،فبراير من  ٢إىل ٦
بناء آلة صوت مع لوران جولون  ،فنان صوت
إنشاء واستخدام األدوات المكونة من ادوات التكنولوجيا
منخفضة التكلفة.
يرجى مراجعة مكتب االستقبال او المكتب
لالستفسار و التسجيل.

الخميس  ٢٠شباط الساعة  ٨مساءً
حفلة موسيقى سودانية و Afro-beat
حفل في المنفى ٢ #
ابراهيم زكريا (إنشاء موسيقى شخصي)
وحيد مرياني  +بشير محمد ( شعبي سوداني )
نبيل سليمان  +بشير محمد ( شعبي سوداني )
بغارا وانسون ( ) Afro-beatبي مقر
دخول مجاني مع ّ
تبرعات مفتوحة
العنوان :
Paris 75011 ,rue de la Folie Méricourt 44
9 et 5 Métro : Oberkampf lignes
يرجى مراجعة مكتب االستقبال او المكتب لالستفسار

رحالت ثقافية
المعارض

الخميس  ١٤فبراير
 Musée d›Orsayفي Talisman de Paul Sérusier +
 permanent collectionمعرض ل
الموعد في الساعة  ٢بعد الظهر في استقبال
الورشة والتسجيل مع إليزابيث (مدرسة اللغة الفرنسية)،
قبل  ٨فبراير

الخميس  ٢٨فبراير
 Jeu de Paumeمعرض خرائط وأراضي ,للويجي غيري ،في
يرجى اإلجتماع في الساعة  ٢ظهرأ في استقبال
الورشة التسجيل إلزامي مع إليزابيث (مدرسة الفرنسية) ،
قبل  ٢٢فبراير

مسرح
الجمعة  ١٥فبراير في تمام الساعة  ٠٨:٣٠مساءً
 Monfortفريدريك فيرير ,في مسرح لي 2 Kyoto forever
مساء في
يرجى اإلجتماع في الساعة السابعة
ً
استقبال الورشة
التسجيل إلزامي في استقبال الورشة
الجمعة  22فبراير  ،الساعة  7:30مساءً
 ,Gus de Sébastien Barrierفي théâtre Monfort
مساء في
يرجى االجتماع في الساعة السادسة
ً
استقبال الورشة
التسجيل إلزامي في استقبال الورشة

مكتبة
ً
صباحا
الثالثاء  ١٢فبراير في تمام الساعة ١٠
 Bibliothèque Forneyزيارة اىل :
مكتبة متخصصة في الفنون الزخرفية  ،الحرف اليدوية  ،الفنون
الجميلة و فنون الجرافيك
مكان اإلجتماع في المكتبة نفسها
/ Paris 75004 ,Rue du Figuier 1 : Accès
Métro : Saint-paul
التسجيل إلزامي مع إليزابيث (مدرسة الفرنسية)  ،قبل ٨
فبراير

دعوة للمشاريع
حتى  ١٥مارس ٢٠١٩
دعوة مفتوحة للتسجيل|  2019 AMARREبرنامج اإلقامة
لمزيد من المعلومات ،يرجى االستفسار في االستقبال

السبت  ١٦ ،فبراير في الساعة ١٦:٠٠
سيرك الظالم بواسطة Stéréoptik
عروض واألفالم
مكان اإلجتماع
place Jean- ,10 Nouveau Théâtre de Montreuil
Montreuil 93100 Jaurès
( Metro : Mairie de Montreuilالخط رقم )٩
التسجيل إلزامي في استقبال الورشة

 aa-eمدرسة ال
الدورة اللغة الفرنسية الجديدة ( ٢٥فبراير  ٥ -أبريل)
التسجيل والمعلومات مع إليزابيث (مدرسة الفرنسية)
المجموعة  :١الجمعة  ٢٢فبراير من الساعة  ١١ص حتى  ١ظ
المجموعة  :٢األربعاء  ٢٠فبراير من الساعة  ١١ص حتى  ١ظ
المجموعة  :٣الخميس  ٢١فبراير من الساعة  ١١ص حتى  ١ظ

الدورات الدائمة
 aa-eالتسجيل والمعلومات في استقبال ال
ً
مساء
عصرا إىل ٧
دروس الغناء :اإلثنين من الساعة ٥:٣٠
ً
مساء
دورة الكابويرا :كل يوم أربعاء من الساعة  ٧إىل ٨:٣٠
ً
دروس اليوغا :ابتداء من يوم الخميس ١٤ ،فبراير  ،كل يوم خميس

ً
مساء
عصرا حتى ٥
من الساعة ٤
ً
دورة اللغة اإلنجليزية :اختبار تحديد المستوى الثالثاء  ١٩فبراير من
الساعة  ٦إىل الساعة ٧
دورة الحاسب اآللي :التواريخ في شهر مارس

إستشارات
 aa-eيرجى اخذ موعد مع شارلوت أو أليس في مكتب
إستشاراة قانونية :كل يوم أربعاء من الساعة  ٠٢:٣٠إىل
مساء
الساعة ٥
ً

إستشاراة لتحضير السيرة الذاتية :بالفرنسية ومن العربية إىل
ً
عصرا إستشاراة
الفرنسية :كل خميس من  ١:٣٠بعد الظهر إىل ٤
ً
عصرا
اإلدارية :كل يوم جمعة من  ١بعد الظهر إىل ٤

جلسات صحية
 aa-eيرجى اخذ موعد مع شارلوت أو أليس في مكتب
جلسة استيوباثي (عظام) :كل ثالثاء ابتداء من الساعة  ٣ظهرا

ً
عصرا
جلسة طاقة :كل يوم جمعة من الساعة ٣:٣٠
جلسة مع طبيب نفسي :عند الطلب

إمتيازات العضاء ورشة الفنانين في المنفى
يرجى االستفسار باالستقبال لمزيد من المعلومات
 Delacroixدخول مجاني إىل متحف
العنوان/ Paris 75006 ,rue de Fürstenberg 6 :
Métro : Saint-Germain-des-Prés
 Jeu de paumeدخول مجاني إىل متحف:
العنوان/ Paris 75008 ,place de la Concorde 1 :
Métro : Concorde

 la Réserve des artsأسعار مخفضة دىل
العنوان( :متجر كبير) Pantin / 93500 ,rue Cartier Bresson 53
Métro : Aubervilliers
(متجر صغير) / Paris 75014 rue Prévost Paradol
Métro : Porte de Vanves

معلومات عامة
المكتب مغلق في الصباح .ألي طلب  ،يرجى االستفسار باالستقبال
ابتداء من الساعة  ١ظهرا

 Facebookو  Instagramللبقاء عىل اطالع عىل أخبارنا ٬راجع
موقعنا اإللكتروني بانتظام وتابعنا عىل

