برنامه های
ماه فوریه

رویدادهای هنری کارگاه هنرمندان در تبعید
موسیقی

شنبه  ۱۶فوریه ساعت ۲۰:۳۰
کنسرت موسیقی Ouïgoure
با اجرای نسیما و عظمت در محل
Centre socioculturel
du Nouveau Monde, Villeneuve-la-Garenne
ورود رایگان
آدرسVilleneuve-la- 92390 ,Mail Marie Curie 3 :
Garenne / RER D arrêt Gare de Saint-Denis et
arrêt Mairie de Villeneuve-la-Garenne tramway T3
برای دریافت اطالعات بیشتر به پذیرش یا دفتر آتلیه مراجعه
فرمایید.

پنجشنبه  ۲۰فوریه ساعت ۲۰
کنسرت موسیقی سودان و افرو بییت
جشن و پایکوبی «در تبعید»۲
با اجراهای
ابراهیم زکریا (قطعات شخصی)
وحید مارگانی با همراهی بشیر محمد (چابی سودانی)
نبی سلیمان با همراهی بشیر محمد (چابی سودانی)
باگا را وانسن (افروبیت) کلیه اجراها در محل انک پارادایز خواهد بود
ورود رایگان
Métro: / 75011 rue de la Folie Méricourt 44
Oberkampf
9 et lignes5
برای دریافت اطالعات بیشتر به پذیرش یا دفتر آتلیه مراجعه
فرمایید.

کارگاه های آموزشی آتلیه
رقص

از ژانویه تا جون ۲۰۱۹
کارگاه «رقص و انعطاف پذیری» همراه با مارجری دوپره طراح رقص
این کارگاه کنکاشی است حول پرسش هایی در زمینه انعطاف
پذیری و رابطه آن با خلق اثر با به کار گیری رویکردی حسی و نظری.
برای شرکت در این کارگاه الزم است با مراجعه به پذیرش
آتلیه جهت ثبت نام اقدام فرمایید.

موسیقی
دوشنبه  ۱۱فوریه الی جمعه  ۱۵فوریه از ساعت  ۱۴الی ۱۸
ساخت دستگاهی شنیداری با لوران گولن ،هنرمند شنیداری
ساخت و کاربرد ادوات موسیقی با تکیه بر فن آوری های کم هزینه.
برای شرکت در این کارگاه الزم است با مراجعه به پذیرش
آتلیه جهت ثبت نام اقدام فرمایید.

بازدید های فرهنگی
نمایشگاه ها

پنجشنبه  ۲۸فوریه
پنجشنبه  ۱۴فوریه
,Exposition Cartes et territoires de Luigi Ghirri Exposition Le Talisman de Paul Sérusier + Collection
au Jeu de Paume
permanente, au Musée d›Orsay
برای همراهی در این بازدید ساعت  ۱۴در محل پذیرش آتلیه
برای همراهی در این بازدید ساعت  ۱۴در محل پذیرش آتلیه
حضور به هم رسانید.
حضور به هم رسانید.
برای شرکت در این بازدید الزم است قبل از ۲۲فوریه با الیزابت
برای شرکت در این بازدید الزم است قبل از  ۸فوریه با الیزابت
در محل مدرسه زبان فرانسوی آتلیه مالقات کرده ،و جهت
در محل مدرسه زبان فرانسوی آتلیه مالقات کرده ،و جهت
ثبت نام اقدام نمایید.
ثبت نام اقدام نمایید.

تاتر
جمعه  ۱۵فوریه ساعت ۲۰:۳۰
de Frédéric Ferrer, au théâtre 2 Kyoto forever
Monfort
برای همراهی در این بازدید ساعت  ۱۹در محل پذیرش آتلیه
حضور به هم رسانید.
الزم است جهت شرکت در این بازدید در محل پذیرش آتلیه
جهت ثبت نام اقدام نمایید.
جمعه  ۲۲فوریه ساعت ۱۹:۳۰
Gus de Sébastien Barrier, au théâtre Monfort
برای همراهی در این بازدید ساعت  ۱۸در محل پذیرش آتلیه
حضور به هم رسانید.
الزم است جهت شرکت در این بازدید در محل پذیرش آتلیه
جهت ثبت نام اقدام نمایید.

کتابخانه
سه شنبه  ۱۲فوریه ساعت ۱۰
 .Bibliothèque Forneyبازدید از کتابخانه
این کتابخانه مختص کتب هنری در زمینه هنرهای تزیینی ،هنرهای
زیبا ،هنر های کاربردی و گرافیک است.
ً
لطفا در محل کتابخانه حضور به هم
برای شرکت در این بازدید،
رسانید .آدرس کتابخانه:
Paris / Métro : Saint-paul 75004 ,Rue du Figuier 1
برای شرکت در این بازدید الزم است قبل از ۸فوریه با الیزابت
در محل مدرسه زبان فرانسوی آتلیه مالقات کرده ،و جهت
ثبت نام اقدام نمایید.

فراخوان
مهلت ثبت نام  ۱۵مارس ۲۰۱۹
برنامه اقامت هنری ،از هنرمندان جهت ثبت نام دعوت می کند :
2019 AMARRE
لینک فراخوان:
برای دریافت اطالعات بیشتر به پذیرش آتلیه مراجعه فرمایید.

شنبه  ۱۶فوریه ساعت ۱۸
نمایشDark Circus de Stéréoptik :
الزم است جهت شرکت در این بازدید در محل پذیرش آتلیه جهت ثبت
نام اقدام نمایید.
آدرس:
93100 place Jean-Jaurès ,10 Théâtre de Montreuil
Montreuil
9 Métro : Mairie de Montreuil ligne

آموزشگاه کارگاه هنرمندان در تبعید
دوره جدید کالس های زبان فرانسوی ( ۲۵فوریه۵-آوریل)
برای شرکت در این کالس ها الزم است با الیزابت در محل مدرسه
زبان فرانسوی آتلیه مالقات کرده ،و جهت ثبت نام اقدام نمایید.
کالس های دوره  :۱جمعه  ۲۲فوریه از ساعت  ۱۱الی ۱۳
کالس های دوره  :۲چهارشنبه  ۲۰فوریه از ساعت  ۱۱الی ۱۳
کالس های دوره  : ۳پنجشنبه  ۲۱فوریه از ساعت  ۱۱الی ۱۳

كالس های ثابت
جهت دریافت اطالعات بیشتر و ثبت نام به پذیرش آتلیه
مراجعه فرمایید.
كالس آواز :هر دوشنبه از ساعت  ۱۷:۳۰الی ۱۹
کالس کاپورا :هر چهارشنبه از ساعت  ۱۹الی ۲۰:۳۰
کالس یوگا :از  ۱۴فوریه ،هر پنجشنبه از ساعت  ۱۶الی ۱۷

کالس انگلیسی :امتحان تعیین سطح ،سه شنبه  ۱۹فوریه از
ساعت  ۱۸الی ۱۹
کالس های آموزش علوم رایانه :تاریخ کالس های ماه مارس
ً
متعاقبا اعالم خواهد شد.

مراجعه روزمره
با مراجعه به شارلت یا آلیس در دفتر آتلیه ،می توانید قرار مالقات
ها را تنظیم نمایید.
مشاوره قضایی :هرچهارشنبه از ساعت  ۱۴:۳۰الی ۱۷

مشاوره جهت کامل کردن و ترجمه رزومه :هر پنجشنبه از ساعت
 ۱۳:۳۰الی ۱۶
امور اداری :هر جمعه از ساعت  ۱۳الی ۱۶

امور درمانی
با مراجعه به شارلت یا آلیس در دفتر آتلیه ،می توانید قرار مالقات
ها را تنظیم نمایید.
جلسات استیوپاتی :هر سه شنبه از ساعت ۱۵

جلسات انرژی درمانی :هرجمعه از ساعت ۱۵:۳۰
جلسات روان درمانی :با توجه به درخواست شما هماهنگی های
الزم انجام خواهد شد.

مزایای همراه داشتن کارت کارگاه
هنرمندان در تبعید
برای اطالعات بیشتر به پذیرش آتلیه مراجعه فرمایید.
بازدید رایگان از Musée Delacroix
آدرس/ Paris 75006 ,rue de Fürstenberg 6 :
Métro : Saint-Germain-des-Prés
بازدید رایگان از Jeu de paume
آدرس/ Paris 75008 ,place de la Concorde 1 :
Métro : Concorde

تخفیف ویژه برای La Réserve des arts
آدرس93500 ,rue Cartier Bresson 53 )Grande boutique( :
Pantin/ Métro : Aubervilliers
(/ Paris 75014 Petite boutique) rue Prévost Paradol
Métro : Porte de VanvesMétro : Porte de Vanves

اطالعات مفید
دفتر آتلیه صبح ها تعطیل است .آغاز کار دفتر از ساعت  ۱۳می
باشد.

برای آگاهی از اخبار و بر نامه های آتلیه به تارنمای ما مراجعه کرده و
همچنین ما را در فیس بوک و اینستاگرام دنبال کنید.
aa-e.org, Facebook, Instagram

