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19:30 – 20:45

گروه ُکر هم آوا
»ترانه های سازندگی«
رسپرست: نازیال فروتنی

از بن

18:30 – 21:00 »افتتاحیه«
پیام های فستیوال

* * *
اجرای زنده ی ترانه های مقاومت 

توسط هرنمندان مختلف

08. Nov. 2022  MIGRApolis,
Brüdergasse 16 - 18, 53111 Bonn

09. - 13. Nov. 2022  IN VIA Kapitelsaal
Stolzestraße 1A, 50674 Köln

09. - 13. Nov. 2022  IN VIA Kapitelsaal
Stolzestraße 1A, 50674 Köln

داستان رسایی موسیقایی
»شاپور... شیرین اش و دیگران...«

منت و کارگردانی: مهرناز صالحی
از اوترخت - هلند

18:00 – 19:30

»شلیک شعر«

بیایید و خون را در خیابان ها بنگرید

تنظیم و کارگردانی: بهرخ بابایی
انجمن تئاتر ایران و آملان

از بن و کلن

ورود آزاد

ورود آزاد

ورود آزاد

نشست آزاد درباره ی 
چرایی برگزاری فستیوال تئاتر 

در رشایط کنونی

»بابای پشت شیشه، سنگ های بی نشان
و مهسا دخرت ایران«

تنظیم و کارگردانی: نیلوفر بیضایی
گروه تئاتردریچه
از فرانکفورت 

18:30 - 19:15

19:30 - 21:30 بحث و گفتگو
»زن، زندگی، آزادی«

هرگونه تغيري در برنامه، به اطالع می رسد.

بهای بليط برای هر منايش: ۱۵ يورو / ۱۲ يورو با تخفيف
بهای بلیط برای دو منایش در یک شب: ۲۰ یورو

بهای کارگاه تئاتر برای کودکان: ۵ یورو
بهای بلیط برای کل فستیوال: ۵۰ یورو

*         *         *
2695142 / 0163اطالعات و رزرو بلیط: 

پنج شنبه 10.11.2022

چهار شنبه 09.11.2022

18:00 – 18:30

21:00 – 22:00

20:30 –21:45 »سه نسل«

منت و کارکردانی: هدایت تنیان 
گروه تئاتر الربز 

از اتریش

جمعه  11.11.2022

پرفورمنس
»بعد از ساعت صفر در کابل«

طرح و اجرا: شکیبا داود
از پاریس

شنبه 12.11.2022 18:00 – 17:30

)به زبان فارسی(

)به زبان فارسی، کردی، دری(

)به زبان فارسی(

»موسیقی اعرتاضی«

گروه موسیقی یاغی
شمیم، یارا و گروه نوازندگان

از سوئد و فرانکفورت

»کبوتران پاتیل«

منت و کاگردانی: حمیدرضا مهنانی
گروه تئاتر تیام
 از فرانکفورت

20:45 – 21:45

19:00 – 20:15

)به زبان فارسی(

)اجرا در سالن انتظار(

)اجرا در سالن انتظار(

17:30 – 18:00 تئاتر خیابانی
»من زنم«

منت و اجرا: کژان اسدی
از بن

)به زبان فارسی(

)به زبان فارسی(

)به زبان فارسی، آملانی، آذربایجانی(

یک شنبه 13.11.2022 14:30 – 16:30 »کارگاه تئاتر برای کودکان«

طرح و اجرا: تهمینه رستمی
از کلن

سه شنبه 08.11.2022 19:00 – 19:45 »موسیقی اعرتاضی«

گروه موسیقی یاغی
شمیم، یارا، علیرضا 

از سوئد

با رعایت کامل پروتکل های مربوط به کرونابا رعایت کامل پروتکل های مربوط به کرونا

مهامنان: منصوره شجاعی، حمیال نیسگیلی، شکیبا داود
گرداننده: الهه خوشنام

با حامیت مالی:

با همکاری:

* * *
گفتگوی آزاد پیرامون 

رشایط امروز ایران
با الهه خوشنام

20:00 – 22:00
)به زبان فارسی، آملانی(

برنامه ی ویژه ی فستیوال برای شهر بن


