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 وزارة الثقافة والعلوم في والیة شمال الراین 
 
 
 
 

 2019تحفیز التبادل الثقافي لعام  إعالن
 
  التعبیریة المستقلةالعمل التكاملي للفنون  
 
 

�ة االدائ�ة �شاركون  ي الفنون التعب�ي
ف �ف ي  ة،من خالل فنونهم بنشاطات متنوعالعد�د من الفاعلني تتناول واليت

ي لمشار�ــــع  ال هذە �طورونو موض�ع الهجرة 
 التن�ع وتجسد التقارب االجتما�ي الناجح.  عنتقد�م أمثلة  تساهم �ف

 . ي االجتما�ي
ي حوارات التبادل الثقا�ف

 نبحث عن أعمال فن�ة تحفز وتصب �ف
 

وع الدعم والتم��ل هذا متاح لجميع أسال�ب  ي م�ش
ك �عزز  االعمال الفن�ة الهادفة لخلق عمل فيف مش�ت

ف مختلف الناس وع�  ي و�جذبه ا� المرك��ة وذلك  بني
 أعمارهم.  ختالفاالتبادل الثقا�ف

ة ألجل االعمال  ي شمال وال�ة الراين، �قدم إمكان�ات دعم جد�دة وكب�ي
�ة �ف "مكتب البالد" لدعم الفنون التعب�ي

�ة المنتجة سابقا او ألجل بالفن�ة التع . عمال جد�دة �ساهم وتصب أ�ي ي
ي تحقيق التبادل الثقا�ف

�ف  

�ة، هناك أ�ضا عدة مشار�ــــع قابلة  ي باإلضافة إ� إنتاج وعرض مشار�ــــع األداء التعب�ي
الدعم من  إلمكان�ة تلت�ت

لك. العمل وجوالت اال�تشاف والتع��ف بالمدينة ، وما شابه ذ اتقبل "مكتب البالد" مثل ورش  

ي دعم التبادلللنحن نقدم الدعم ع� وجه الخصوص 
ي تهدف �شكل خاص �ف �ة والم�ح�ة اليت  ،عروض التعب�ي

ف والمدارس والمتاحف وأما�ن  ي مخ�مات الالجئني
من ذلك والهدف والمكتبات.  التجمعاتع� سب�ل المثال �ف

. تاحت التقارب والتبادأهو     ل االجتما�ي

المجموعة المستهدفة  /   الدعممعاي�ي 

نامج الدعم هذا، هو ان ي ط األسا�ي ل�ب وع اشخاص ال�ش ي تضمن الم�ش
ف بمجال التبادل الثقا�ف  مختصني

ي "
ي والحوار الخاص "الوس�ط الثقا�ف

ف و�سه�ل حركة التبادل الثقا�ف والذي �أخذ ع� عاتقه مهمة تمكني
 . ف ف او الفاعلني   بمشار�ــــع الفنانني

ف من وع شخص معني ي كل م�ش
قبل مقدم الطلب ومهمة هذا الشخص �ي ال��ط والتواصل  ( بمعيف ان �كون �ف

ف الجدد او ممن هم من ثقافات أخرى) وع وجمهور القادمني ف الم�ش  االجتما�ي بني

ف وكل ممن هو ضمن  ف مثل (الالجئني ف المعنيني و�مكن أن �شمل ذلك، ع� سب�ل المثال: االتصال بالمشاركني

والمؤسسات.  العام  ا� الجمهور  حاالت إجراءات اللجوء، وما إ� ذلك) باإلضافة  



" ع� وجه الخصوص ي
مهمة �سه�ل التفاهم اللغوي وكذلك االعتناء  �ي  ومن مهام "الوس�ط الثقا�ف

وع للتواصل معها.  ي يهدف الم�ش  بالمجموعات اليت

ف  ي استمرار�ة صالت التواصل بني
ي �ف ي و�عتيف

ي " �أخذ ع� عاتقه مهمة التبادل الثقا�ف
إن "الوس�ط الثقا�ف

ي ال
ي �مكن و ينب�ف ف واليت ي  أن مشاركني

ي المستقبل �ف
ي ما. إيتم تفع�لها �ف

طار تبادل ثقا�ف  

سقف الدعم   / وع   مدة إنتهاء �سل�م وصفة الم�ش  

مبلغ ال، متضمن يورو 8000 ل هذە المشار�ــــع �مكن أن تحصل ع� دعم مادي �مكن أن �صل ا� حد اق� 

ي والذي �قدر كال
. يورو 1000 بملغ وقدرە د ادىف حخاص بالوس�ط الثقا�ف  

ة  خالل للمشاهد  المشار�ــــع �جب ان تعرض . 1920عامف�ت  

ي  
 2/201915/أخر مدة لتقد�م المشار�ــــع �ف

 
 : ي التا�ي

وىف وع ع� اال�م�ل االل��ت  lfdk.de-2019@nrwinterkultur أرسال عقد الم�ش
 

وذلك  سالتواصل مع الس�د هارالد ر�دم�ي و الس�دة يول�ا كن� لم��د من االستفسارات والمعلومات �مكنكم

)023147429210 (:  ع� رقم الهاتف التا�ي   

ي حال كانت �شمل ( 
 �سج�ل الطلب، التكال�ف، خطة �ف التكال�ف) ستمارةاالطلبات تكون فقط صالحة �ف

ي الموعد المحدد. هذە االستمارات متوفرة تحت 
: وكذلك تكون قد قدمت �ف  الرابط التا�ي

lfdk.de-www.nrw 
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