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 2018تحفيز التبادل الثقافي لعام  إعالن

 
  التعبيرية المستقلةالعمل التكاملي للفنون  

 
 

 موضوع تتناول والتي متنوعة بنشاطات فنونهم خالل من يشاركون االدائية التعبيرية الفنون في الفاعلين من العديد
 . الناجح االجتماعي التقارب وتجسد التنوع عن أمثلة تقديم في تساهم  مشاريع يطورون و الهجرة
 .االجتماعي الثقافي التبادل حوارات في وتصب تحفز فنية أعمال عن نبحث

 
 التبادل يعزز مشترك يفن عمل لخلق الهادفة الفنية االعمال أساليب لجميع متاح هذا والتمويل الدعم مشروع
 .أعمارهم ختالفإ وعلى الناس مختلف بين  وذلك المركزية الى ويجذبه الثقافي

 الفنية االعمال ألجل وكبيرة جديدة دعم إمكانيات يقدم الراين، والية شمال في التعبيرية الفنون لدعم" البالد مكتب"

.الثقافي التبادل تحقيق في وتصب تساهم جديدة عمالأ جلأل او سابقا المنتجة يريةبالتع  

 مكتب" قبل من الدعم لتلقي قابلة مشاريع عدة أيضا هناك التعبيرية، األداء مشاريع وعرض إنتاج إلى باإلضافة

.ذلك شابه وما ، بالمدينة والتعريف االكتشاف وجوالت العمل ورش مثل" البالد  

 على التبادل دعم في خاص بشكل تهدف التي والمسرحية التعبيرية عروضلل الخصوص وجه على الدعم نقدم نحن

 تاحتأ هو ذلك من والهدف. والمكتبات التجمعات وأماكن والمتاحف والمدارس الالجئين مخيمات في المثال سبيل

   .االجتماعي لوالتباد التقارب

المستهدفة المجموعة  /   الدعم معايير

 الثقافي التبادل بمجال مختصين أشخاص طريق عن الدعم يُقدم ان هو هذا، الدعم لبرنامج األساسي الشرط
 بمشاريع الخاص والحوار الثقافي التبادل حركة وتسهيل تمكين مهمة عاتقه على يأخذ والذي" الثقافي الوسيط"

  .الفاعلين او الفنانين

 حاالت ضمن هو ممن وكل الالجئين) مثل المعنيين بالمشاركين االتصال: المثال سبيل على ذلك، يشمل أن ويمكن

. والمؤسسات  العام الجمهور الى باإلضافة( ذلك إلى وما اللجوء، إجراءات  

 بالمجموعات االعتناء وكذلك اللغوي التفاهم تسهيل مهمة هي الخصوص وجه على" الثقافي الوسيط" مهام ومن

.معها للتواصل المشروع يهدف التي  



 المشاركين بين التواصل صالت استمرارية في ويعتني الثقافي التبادل مهمة عاتقه ىعل يأخذ"  الثقافي الوسيط" إن

.ما ثقافي تبادل طارإ في المستقبل في تفعيلها يتم أن ينبغي و يمكن والتي  

/ الدعم سقف    المشروع وصفة تسليم إنتهاء مدة 

 مبلغال متضمن ،يورو 8000 ل اقصى حد الى يصل أن يمكن مادي دعم على تحصل أن يمكن المشاريع هذه 

.يورو 1000 وقدره بملغ ادنى دحك يقدر والذي الثقافي بالوسيط خاصال  

.2018 عام فترة خالل للمشاهد تعرض ان يجب المشاريع  

  2018 العام من شباط 1 في المشاريع لتقديم مدة أخر 
 

 lfdk.de-p2018@nrw :التالي االلكتروني االيميل على المشروع عقد أرسال
 

 رقم على وذلك سكني يوليا السيدة و ريدمير هارالد السيد مع التواصل يمكنكم والمعلومات االستفسارات من لمزيد

(023147429210 ):  التالي الهاتف  

 (التكاليف صرف خطة التكاليف، الطلب، تسجيل ستمارةإ)  تشمل كانت حال في صالحة فقط تكون الطلبات
 :التالي الرابط تحت متوفرة االستمارات هذه. المحدد الموعد في قدمت قد تكون وكذلك

lfdk.de-www.nrw 
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