
حيث يمكنك  لمختلف ألوان الطيف،تجمع  هو مهرجان األسرة الحر. كما أنه Åsيوم الطفل العالمي في 

 تجربة ثقافات مختلفة. فيه 

  المختلفة:عمل اليمكن لجميع أفراد األسرة المشاركة في ورش 
 تذوق األطعمة من زوايا كثيرة من العالم، 

 . سرد القصصخالل وقت أو االسترخاء  الرائعةاالستماع إلى الموسيقى 
 

مرآب ميدتغارد، وفي  مبنىالقديمة، و Åsgård مبنى، وللثقافة والفنون Åsيقام المهرجان في مدرسة 

واألصوات من جميع والمرح العبير المذكورة. مرحبا بكم في يوم نشط مليئ ب بين المباني السيارات

 أنحاء العالم!

 س بوك إضغط على الرابط التالي:لمتابعتنا عبر نوقع التواصل اإلجتماعي الفي
 

https://www.facebook.com/Barnasverdensdagas/  

 
 
 
 
 

: 2017

 

 الرقص من أوغندا مع هيربي )انظر الصورة أعاله(: 

يقود المشاركين إلى معلم الرقص هيربي سكاربي الساحر والمؤثر من خالل كريزمته المميزة،  الشاب

الرقص بين هيربي وعندما يمزج حقا.  الرائعةات الرقص حيث يتعلمون بعض خطوقاعة الرقص، 

 ضمن أن يكون الكثير من المرح!ضوء القمر، عندها نالتقليدي األفريقي والرقص في الشوارع مع 

 

لكهربائي في المنطقة التي لحي اظله في ضوء المصباح ال بي سكاربي الرقص من خالل النظرتعلم هير

يكن لديه شريك الرقص، فقط لمبة ضوء. ربما ال شك أن مايكل  عاش فيها في كمباال، أوغندا. لم

لأليتام في  ا  دار هيربي يعيش اآلن في النرويج، وقد بنىجاكسون كان واحدا من التأثيرات العظيمة له. 

 .أسرته منزلعن  الكاملة المسؤولية المالية هيتحمل بالرغم منأوغندا،

 

 نكهة السيرك الجديد مع دييغو: 

مهرجانات السيرك في جميع  مع. وقد سافر والخداع نفس، وتخصصه هو شعوذةالم دا هو عو بيلدييغ

العديد من المشاريع األخرى حيث كان المشاركون  فيأنحاء العالم لسنوات عديدة. وقد عمل أيضا 

البسيطة بحيث  والخدع بعض الحيل و في يوم الطفل العالمي سيقوم بتعليمك األطفال.من الرئيسيون 

 شعوذة.الخداع نك البدء في يمك



 

 

 

 سنواتAfrika mini (0 - 3 :)العزف على آلة 

من خالل الصوت واللون والحركة والموسيقى، ريموند سيريبا يخلق تجربة مثيرة ورائعة لألطفال  

تنتهي ورشة سشارك األطفال من خالل الحركة واإليقاعات. والورشة سوف ي. في هذه األصغر سنا  

 بهم الخاص نمط الالعثور على لألطفال الغوص بين األالت و  عبره  يتاح اصخ العمل مع صوت

 .بحرية

 

. 1983ريموند سيريبا هو موسيقي، راقص، وراوي. وهو من كوت ديفوار وعاش في النرويج منذ عام 

هو ومع عدد من اإلنتاجات المختلفة،  1989منذ عام  يةموسيقية النرويجال الفرقة برفقةوقد سافر سيريبا 

 . وأداء متنوعمجموعات مختلفة  شارك مع قد ،فنان منفرد فإنه باإلضافة لذلك

لألطفال  العديد من ورشات العمل، وعقد في جنوب إفريقيا ISME العالمي المؤتمروقد شارك أيضا  في 

 ن. والمراهقين في فلسطي

 ول والرقص.سلسلة من الدورات في الطب كما لريموند خبرة واسعة كمعلم ومرب، فقد علَم

)كالنغفوغل( مع مشروع  تواصل ووقد عمل أيضا كثيرا مع األطفال الصغار في رياض األطفال  

عمل ريمون كممثل ومصمم رقصات لمقطوعات مختلفة في مسرح  والمجلس الثقافي النرويجي. 

 نورديك بالك، وهو عضو في فرقة زيكالو.

 

 وجدتها وجدتها : فن إعادة التدوير:

ن مارتين غران و مونا غرونستاد هما فنانين من مقاطعة )فولو( يهدفون من خالل فنهم الذي كال الفناي

وظائف جديدة يقدمونه لتوسيع أفق خيالنا ومداركنا عبر إعطاء األشياء التي نسيناها أو تركناها خلفنا 

 وحياة جديدة.

 

  الشيَرينغروك:

تراثية النرويجية، فإنك تدع نفسك تجنح في اآلفاق بانضمامك إلى المشهد اآلسر من الموسيقى الشعبية وال

يتعلم المشاركون أعادت إبتكار ورشة عمل بإندفاع وبهجة وإحتراف وخبرة لبعيدأ. فرقة الشيَرينغلروك 

 هالينغرقصة الالشعبي النرويجي: التراثي كيفية الرقص 

 



تعلم سو صة بك في البالستيك،لشخصيات المحببة الخاالرسوم المتحركة: في هذه الورشة يمكنك إنشاء ا

 يرأس ورشة العمل هافارد برستاد.   .جعلها وكأنها حيةكيفية 

 انظر نتائج الفيلم هنا على الموقع بعد يوم الطفل العالمي.

childrensdays.354991.no.html-asinternational-i-verdensdager-ww.as.kommune.no/barnashttp://w  

 

 الفترة القصصية:

سيتم عرض وقت القصة، هذا العام، تحت مظلة مشروع هاف: هاف هو التعاون بين المركز الثقافي 

خالل تجارب ثقافية  ومجموعة المبادرة. والهدف هو خلق روابط صداقة من بيت الثقافة، Åsالدولي 

 كبيرة، فضال عن المساعدة على الحد من كراهية األجانب.

 

ليز أندريا  -الموسيقى والفنون  Åsسيتم قراءة القصة التي يقدمها المعلم الدراما المعين حديثا للمدرسة 

، وهو كتاب لألطفال الذي مشيت على البحر واألرض كيلسن. وتسمى قصة هذا العام-ماري غريمالند

 يتناول موضوعات مثل التفاوت الثقافي والهوية.

  الغذاء الدولي:

 -السودان! تنزانيا! أندونيسيا! عليك على األرجح أن تكون جائعا من خالل وجود الكثير من المرح من 

 ! كالمعتاد، عليك أن تكون قادرا على شراء بعض الطعام لذيذ.ال يهم ولكن 

 

 حفل القهوة اإلثيوبي:

القهوة. اآلن  دلةاألسرة حول  تجمعإثيوبيا، وهو بحد ذاته حفل. كل يوم  راب يومي فيالقهوة هو ش 

 . و متابعة مراحل صنعها من األلف إلى الياءيمكنك تذوق وتجربة القهوة الطازجة 

)اإلخوة  اإلريترييناألثيوبيين و ، سوف يجتمع أعضاء جمعية Åsخالل اليوم العالمي لألطفال في 

إثيوبيا. وباإلضافة إلى ذلك، سيكون من الممكن شراء  فيالقهوة التقليدية  ُيعرفون بتقديم الذين األحباش(

 .ما سيتم جنيه من دخل يذهب إلى مصارف مهمة ووجيهةكل واألغذية التقليدية والكعك من إثيوبيا. 

 

 مشهد اليوم العالمي: 

على المسرح العالمي سترى مجموعة :(  Åsلفن في التواق لنحن ممتنون جدا أن هناك الكثير من الناس 
 كاملة منهم!

 
 الفرقة الدولية -

http://www.as.kommune.no/barnas-verdensdager-i-asinternational-childrensdays.354991.no.html


 
 أوركسترا األكورديون -
 
 ورشة عمل الموسيقى -
 
 Åsطالب الموسيقى والرقص من مدرسة الفنون والموسيقى  -
 
 و اكثر! -
 

 

 دخول مجاني !!

عاما، بدأ الناس  50ل . قبÅsسبتمبر سيكون هناك حفل اليوبيل لرابطة إنقاذ الطفولة في  23أيضا في 

 االحتفال! وهذا فعال  يستحق -العمل الهام  هذا Åsفي 

 
 اقرأ المزيد هنا: حفلة الذكرى السنوية إلنقاذ األطفال

 
255083.html-jubileumkonsert.6010814-barnas-http://www.askulturhus.no/redd 

 

 

 مساء. حي أسغارد.  4 -12من الساعة سبتمبر  23السبت 

 

 مجاني. الدخول

 


