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انهیخاورم لم یجشنواره ف  
 

در   ن،س  آشهر  در  انهیخاورم  لم یجشنواره ف ( آبان  ۱۶و    ۱۵،  ۱۴)برابر  نوامبر  ۷و   ۶، ۵ روزهای  در
. شود  یبرگزار م  ،کلوک وی ن  یو د   آخهده یزو ومید وپ  تئاترلنهای  سا  

 
  ران یاردن، لبنان و امصر، از از جمله  یی ها  لم یاز ف  ی با انتخاب متنوع یی نما یبرنامه س  ک ی ن یا

  ی خوشمزه، شعر و کارگاه ها ی ، غذاها یقیبا موس همراه برنامه متنوع   ک ی،  نی . عالوه بر امیباشد 
. د یدر آنها شرکت کن  د یتوان  ی م شما وجود دارد که هم مختلف    

 
بگوییم. کرده و به شما خوشآمد  استقبال  تئاتر   از شما در هر دو سالنر خرسند خواهیم بود که ابسیما   
میباشد.  ورو ی ۶ لمیهر ف  یبرا  یورود نه یهز  

 
 

 
 
 

 Podium Zuidhaegeنوفمبر/تشرين الثاني يستضيف كل من مسرح بوديوم زاودهاخي  7و 6و 5في أيام 
 نمائي.يفي مدينة أسن مهرجان الشرق األوسط الس De Nieuwe Kolkمسرح دو نيو كولك و

 
مصر واألردن  بينها:يشمل برنامج المهرجان السينمائي مجموعة متنوعة من األفالم من عدة دول في الشرق األوسط من 

ويحفل برنامج المهرجان بمجموعة من الفعاليات بما في ذلك عروض العزف الموسيقي المباشر،  ولبنان وإيران.
وقراءات شعرية، وفرص تذّوق أطباق مختلفة ولذيذة باالضافة إلى العديد من الورش الفنية يمكن للجمهور المشاركة 

 فيها.
 

 داري العرض المسرحي بمدينة أسن. يسعدنا أن نرحب بكم قريبًا في
 يورو للفيلم الواحد. 6سعر الذكرة 
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De programmering is tot stand gekomen 
in nauwe samenwerking met het  
Arab Film Festival Rotterdam.
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