Sprache: (Türkçe/Türkisch)

„ Das Neue WIR“„Yeni biz“ – kentsel toplumda değişim
kongresi
10 Şubat dan 12 Şubat 2017ye kadar (şehir tiyatrosu Minden)
Stadttheater da
10 Şubat dan 12 Şubata kadar şehir tiyatrosu önemli bir konuda bir ilke
imza atıyor. „Das neue WIR“ „Yeni Biz“ başlığı altında, bir hafta sonu
boyunca kültür, sanat, aktiviteler, konuşmalar, kültürler arası buluşmalar
ve tanışmalar programı içeren önemli konular olacaktır.
Bu üç günde şehir tiyatrosu buluşma alanı, sahne ve aynı zamanda bir
forum olarak Minden halkına kapılarını açıyor. Bir ilk olarak hazırlanan
kongrenin ana konusu, göç ile beraber değişen kentsel toplum Yani „Yeni
Biz“
Kültürler arası dialoğa ilgisi olan herkes bu kongreye davetlidir. Kültürler
arası diyalogda yeni yollar bulup geliştirmek ve uygulamak için çalışmalar
olacak. Farklı kültürlerin bir araya gelip birbirilerini tanıma imkanı
sağlanacaktır.
Kongre tüm halka açık ve ücretsizdir.
Cuma, 10 Şubat, saat 18 den 24 e kadar, TiC (Tiyatro Kahvesi)
Saat 18 de milletvekilli Achim Post ve belediye başkanı Michael Jäcke ile
açılış.
Daha sonra dünyakafe si ile Urban Culture, Poetry-Slam „1000 Zungen“
„bin diller“, dünya müziği (Grup Pêl ve Grup White Coffee), Urban Dance,
„Westside Guys“ ve DJ-Seet. Kültürmerkezi "Ameise Kulturhügel" şark
çorbası sunuyor.
Cumartesi, 11 Şubat, saat 16 dan 24 e kadar

Saat 16 dan itibaren tiyatro kafesi açıktır. Saat 17.30 da ve ikinci bir
gösteri saat 20 de tiyatro salonunda „Blick nach vorn“ adındaki tiyatro
oyununun galası ile başlıyacak. Oyunun ardından tiyatro kafe sinde gala
partisi olacak.
Pazar, 12 Şubat, saat 10 dan 17 ye kadar
Saat 10 da "African Culture Club" ile açılış ve ParQR – iPad ile şehir
turu. Saat 10 dan itibaren 30 katılımcı ile kültür ve spor, eğitim, gönüllü
yardımlaşma, uyum, nesiller ve yerleşim konuları ile Markt der
Möglichkeiten" („imkanlar pazarı“) başlayacaktır. Ayrıca genç göçmenler
için Praktikumsbörse“(staj borsası) olacaktır.
Saat 10 dan itibaren tiyatronun dışında kurulacak yemek çadırında hep
birlıkte çorba hazırlayıp, yiyip ve eyleneceğiz.
Saat 11 den itibaren „Sohbet masaları“ tiyatronun sahnesinde „Mein
Minden“(benim Mindenim), „So geht´s“(bu şekilde olur), Generationen
und Integration (nesiller ve uyum). Sunucular: Viola Schneider ve Susann
Lewerenz.
Saat 12.30 dan itibaren farklı gösteriler sunulucaktır. Şehir turları „Ich
zeige Dir meine Stadt“(Sana benim şehimi tanıtmak isterim), "Stadt Land- Fluss"(Şehir, diyar, nehir). Ayrıca tekerlekli sandalye kullanıcıları ve
gençler için şehir turları sunulacaktır. Saat 13 den itibaren sahnede ‚Speed
Dating (kısa ve öz diğer katılımcılar ile konuşmak, tanışmak):“Bir yeni
komşunu tanıyabilirsin!“
Saat 15 den itibaren tiyatro kafe sinde ‚Open Stage‘ (herkese açık sahne)
Saat 15.30 dan itibaren "Fishbowl"(sahnede belirli konuşmacılar kongre
konusu üzerine tartışıyorlar. Katılımcılar arasında belediye başkanı
Michael Jäcke. GSWden Bernd Hausmann. –Ardından sonuç lar beraber
sunulacak ve tartışılacak-. Sunucular: Regina-Dolores Stieler-Hinz ve
Susann Lewerenz. Sizleride soru sormaya ve tartışmaya davet ediyoruz!
Tüm gün: "Suche-Biete- Börse" (arayorum ve teklif ediyorum borsası),
çocuklar için uluslararası kısa filmler ve oyun odası, „müze bavulu“ ve und
„Mindcraft“ ile sanal Mindeni işaa edebilmek)
Saat 15 e kadar: „alte Heimat/ neue Heimat“(eski vatan/yeni vatan) adlı
fotoğraf projesi sunumu.
Tüm üç gün boyunca ücretsiz çay ve su ikram edilecek! Farklı
dillerde tercümanlar bulunacaktır.
kongreye ücretsiz transfer (duraklar ve hareket saatleri bilginize
sunulacaktır)

