«تئاتر آرکاداش»
(صحنۀ فرهنگ ها)
Platenstr. 32
50825Köln / Ehrenfeld
Tel.: 0221/9559510/11

“افتتاحيه ”

برنامۀ پانزدهمين فستيوال تئاتر ايرانی  -کلن
“فستيوال هنرها”
21.11.2008 – 30.11.2008

http://www.buehnederkulturen.de/
18:30 –19:30

جمعه 21.11.2008

پيام ها
* * *
موسيقی  -رقص
* * *
طنز

“موسيقی مازندرانی ”

(انگلستان -لندن)
کارگردان :رامين گودرزی نژاد
(به زبان انگليسی)
20:30 –22:00

شنبه 22.11.2008

گروه تئاترغريبه ها
(دورتموند)
نمايشنامه نويس :ولفگانگ برشرت
کارگردان :رگينا نولکه
(به زبان آلماني)

“مرثيه ای برای شکسپير ”

(به زبان فارسی)

“حسن کچل ”

“اختتاميه ”

18:30 – 19:45

انسامبل علي جاللی
(کلن)
نمايشنامه نويس :آنتونيو اسکارمتا
کارگردان :علی کوشک جاللی
(به زبان آلمانی)

“قدرت ضحاک ”

20:00 – 21:15

(اتريش  -وين)

“محسن نامجو”

(به زبان فارسی)

Severins Burg Theater
Eifelstrasse 36
50677 Köln
Tel.: 0221 / 321792
چهارشنبه 26.11.2008

يک شنبه 30.11.2008

20:30 – 22:30

گروه موسيقی سايۀ مهر
(ايران  -تهران)
اشعار ترانه ها :سياوش کسرايی
شفيعي کدکنی و ...
سرپرست:
عليرضا رضاخانی

بهای بليط برای هر نمايش 12 :يورو   8 -يورو (با تخفيف)
بهای بليط «کنسرت محسن نامجو» 20 :يورو (بدون تخفيف)
بهای بليط فيلم:
«نسيمی» و «صوت سکوت» :هرکدام  5يورو
«آيا من هرگز اتفاق افتاده ام؟» 3 :يورو
*

*

*

در طول برگزاری فستيوال ،نمايشگاه نقاشی از آثار شهرام کريمی و نمايشگاه
عکس اختر قاسمی از  15سال فستيوال تئاتر ايرانی (کلن) داير خواهد بود.
*

*

*

ميزگرد و نمايشنامه خوانی
* * *

19:00 – 20:00

کمپانی تئاتر تارمه
(ايتاليا)
متن :شاهنامۀ فردوسی
کارگردان :آرام قاسمی
(به زبان فارسی)

“کنسرت نامجو ”

يک شنبه 23.11.2008

20:45 – 22:30

* * *

“پستچی پابلو نرودا ”

18:00 –19:15

انسامبل تئاتروم
(آلمان)
متن وکارگردانی :وحيد شهيدی فر
(به زبان فارسی و آلمانی)

20:30 – 22:00

گروه گردآفريد
(ايران  -تهران)
نقال:گردآفريد
(به زبان فارسی)

فيلم سينمايی
(شوروی)1973-
(به زبان آذری)

“کنسرت نامجو ”

21:00 – 22:30

(اتريش  -وين)

“

“نسيمی”

)19:30 –20:00
گفتگو با کارگردان)

“محسن نامجو”

گروه تئاتر همگان ”
(فرانکفورت)
نمايشنامه نويس و کارگردان:
منوچهر رادين
(به زبان فارسی)

“نقالی و شاهنامه خوانی”

18 –19:30

فيلم مستند
(انگلستان/آلمان/ايران)
کارگردان :امير حمز
(به زبان فارسی)
18:30 – 19:30

)16:30 –17:00
گفتگو با کارگردان)

“صوت سکوت”

گروه موسيقی شواش
(ايران  -مازندران)
سرپرست گروه:
احمد محسن پور

ِ
“پشت در ”

“آيا هرگز اتفاق افتاده ام؟”
فيلم کوتاه  -گروه تئاتر سام

16:00 –16:30

شنبه 29.11.2008

24 .& .27.11.2008

Bühne der Kulturen
Arkadas Theater
Platenstr. 32
Köln - Ehrenfeld 50825
Tel.: 0221/9559510/11
جمعه 28.11.2008

ميزگرد دربارۀ آثار “اکبر رادی ”
“منايشنامه خوانی ”

14:00 – 17:00

دوشنبه 24.11.2008

14:30 – 17:30

پنج شنبه 27.11.2008

مکان برگذاری :تئاتر آرکاداش -در محل کافه
ورودی برای ميزگرد و نمايشنامه خوانی آزاد می باشد.

هرگونه تغيير در برنامه ،به اطالع می رسد.
Kontakt: mmfallahzadeh@yahoo.de
www.dit-forum.com
Tel. / Fax: 0228 / 256720

21:00 – 22:30
Evangelische
Entwicklungsdienst

