«صحنهی فرهنگ ها»
(تئاتر آرکاداش)

Platenstr. 32
50825 Köln - Ehrenfeld
Tel.: 0221/9559510

“افتتاحيه”

گزارشی از بیست و یکمین فستیوال

برنامهی بیست و یکمین فستيوال تئاتر ايرانی  -کلن
“یک فستیوال چند مضمونی”
12. – 16.11.2014

http://www.buehnederkulturen.de/

18:00 –19:30

چهارشنبه 12.11.2014

***

“موسیقی پاپ”

(از کلن)
خواننده :رامتین
(به زبان فارسی  -آلمانی)

“اتوبوسی بهنام هوس”

***

کرئوگرافی و اجرا :میشائیل لوپز
(از کلن)

“هایکو  -این روزها”

فیلمی از اجرای صحنهای
نمایش موزیکال

تئاتر کودکان
دیگر
داستانی
“شنلقرمزی و گرگ -
”

20:30 – 21:30

“شیرینی تلخ”
گروه تئاتر سام
(از لندن)
نویسنده :حامد احمدی

21:45 - 23:00

(از اصفهان)
نویسنده و کارگردان:
فرود اسفندیار  -حیدری
(به زبان فارسی)

“نسل جوان در تئاتر”

“کارگاه تئاتر”

(از پاریس)
زیرنظر:صدرالدین زاهد
(به زبان فارسی)

“رییسجمهورهای زن”

آکادمی بازیگری آرتورو
(از کلن)
نویسنده :ورنا شواب
کارگردان :رایک ویل
(به زبان آلمانی)

“روسپی محرتم”

گروه موفیتئا
(از کلن)
براساس نمایشنامهای از ژانپل سارتر
کارگردان :کمال حسینی
(به زبان فارسی)

“وطنی که بنفشه نبود”

گروه تئاتر آرمیتا
(از فرانکفورت)
نویسنده و کارگردان :فرشته وزیرینسب
(به زبان فارسی)

فیلم  -تئاتر
“روتاتکید برعکس”

13:00 –14:00

یک شنبه 16.11.2014

(از رودگا)
نویسنده و کارگردان :نرگس وفادار
(به فارسی)

“تراژدی ننه دریا”

آکادمی بازیگری آرتورو
 ۱۰گروه در  ۱۰صحنه
(به زبان آلمانی)

21:00 – 22:30

تولید تئاتر ارتورو
(از کلن)
نویسنده :تنسی ویلیامز
(به زبان آلمانی)

رقص  -تئاتر

گروه تئاتر -رقص عریان
(ازپاریس)
کرئوگرافی و اجرا :مهدی فرجپور

“زن”

گروه تئاتر شمشیر
(از پاریس  -فرانکفورت)
نویسنده و کارگردان :منوچهر نامورآزاد
(به زبان فارسی)

19:00 – 20:00

17:00 – 18:30

کارگردان :سوسن فرخنیا و داریوش رضوانی

(به زبان فارسی)

12:00 – 16:30

پنجشنبه 13.11.2014

17:30 – 19:30

انسامبل علی جاللی
(از کلن)
براساس کتابی از غسان کنفانی
کارگردان:علی کوشکجاللی
(به زبان آلمانی)

کنرست
دبستانی
“یار
”

22:00 – 23:30

گروه موزیک لئوناردو
(از گوتنبرگ  -پاریس)
خوانندگان:
منصور تهرانی و لئوناردو تاجآبادی
(به زبان فارسی -آذری -آلمانی-ایتالیایی)

20:30 – 21:00

18:30 – 20:00

“مرگ ناتان در اورشلیم”

20:00 – 21:15

جمعه 14.11.2014

21:00 – 22:30

*
*
*
بهای بليط برای هر نمايش ۱۵ :يورو  ۱۲ /يورو با تخفيف
بهای بلیط برای دو نمایش در یک شب 20 :یورو
بهای بلیط برای فیلم ۷ :یورو
بهای بلیط تئاتر کودکان 7 :یورو
بهای بلیط برای کل فستیوال ۷۵ :یورو
*
*
*

برنامهی تئوریک
14:00 – 15:00

شنبه 15.11.2014

گروه تئاتر پالتو
(از ایران  -تهران)
براساس داستانی از غالمحسین ساعدی
کارگردان :بهنود بهلولی
(به زبان فارسی)

هرگونه تغيير در برنامه ،به اطالع می رسد.

جلسهی بحث و گفتگو
بهیاد فرهاد

14:30 – 16:00

“فرهاد مجدآبادی و تئاتر”

مکان بعد ًا اعالم میشود.

(به زبان فارسی)

*

یکشنبه 16.11.2014

ورود آزاد

*

*
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