
 ناگھان ھمھ چیز متفاوت ھست؟
 ھفتھ ھنر برای کودکان و نوجوانان 

 Stendal ,26.6.2022 – .18.6 تاریخ و مکان:

آنھا و  یخانواده ھا نیھمچن ودھد یمتفاوت است؟" در درجھ اول کودکان و جوانان را ھدف قرار م زی"ناگھان ھمھ چ این ھنر اشتاندال
 چھ چیزی می تواند کھ پردازندیم مسئلھ نیبھ ا ھاشنامھیو نما ھایخوانھا، کتابکارگاهاین کنند.  یکھ با کودکان و جوانان کار م یکسان

 دھد. تغییرناگھان  جھان ھستی را نیخود، و ھمچن یایدن
در  دنیشن یفرصت را برا نی: قبال چطور بود، االن چطور است؟ ھفتھ ھنر امیتواند ما را دچار لغزش کند و فکر کن یم یاتفاقات نیچن

 دھد. یتئاتر و انجام آن بھ خودتان ارائھ م دنید ،ینقاش ،یطراح ،یپرداز الیمورد آن، صحبت کردن، نوشتن، خ

 است. گانیرا این مراسم ھاورود بھ 

 :ھیاطالع

 Winckelmann موزه بھ گانیرا یورود ،یرو ادهیروز پ کیاز  یبھ عنوان بخش یلیبار در سال تحص کیمدرسھ  یھا کالس
 کنند. یم افتیدر

 :مراسم ھادر مورد  قیدق اطالعات

https://h2.de/kunstwoche 
 kunstwoche_stendal اینستاگرام:

 انجام شود. 03.06.2022ثبت نام ھا لطفا تا تاریخ 

 لطفا بھ مراسم ھای زیر رجوع کنید.تماس: 

 دیگر برای کارگاه ھای آخر ھفتھ: نیاز بھ ترجمھ بھ زبان ھای

 د!لطفا ھنگام ثبت نام اعالم کنی

_____________________________________________________________________________________ 
 برنامھ آخر ھفتھ برای کودکان نوجوانان و خانواده ھا:

  17:00تا  14:00ساعت  بعد از ظھر ،19.06.2022 کشنبھی

 ریداستان در کلمات و تصاو جادیا نده؟یمتفاوت است؟ بازگشت بھ آ زیچ ھمھ

 Anke Bär خانم بھ نامرگریو تصو سندهیبا نو یآموزش کارگاه

 .شود یم ھیسالھ توص 12-9کودکان  یبرا

 .دیلطفاً ھنگام ثبت نام مشخص کن - نیکافھ والد ھب تمایلصورت  در

 !دیاوریمورد عالقھ خود را ب یارائھ شده است. خودکارھا مواد

 باز/کارگاه خالق یفضا ،Winckelmannمکان: موزه  •

 info@winckelmann-gesellschaft.comثبت نام:  •

https://h2.de/kunstwoche


 یبھ زبان فارس شتریاطالعات ب

 .... برای کارگاه ھا

ما خوب است؟  یبرا یزیچھ چ میدان یواقعاً م ایآ ؟می بایست ای م؟یسیرا بنو مانیزندگ لمنامھیف میتوانست یشد اگر خودمان م یچطور م
ً یدق میکھ بدان ستیکسل کننده ن نیا ایو آ  اتی! در کارگاه ما از تجربمیکن یصلح را تداع میتوانست یاگر فقط م ؟می آید بر سر ماچھ  قا

 .دھیمتوضیح می  گریکدیبھ  یوحش یاھایو رو یواقع اتیخود، از تجرب یدر زندگ راتییخود، در مورد تغ

ً یتقر ای یمعمول اتیاز تجرب ییھا. داستانرسم می کند ای و سدینو یھر کس داستان کوچک خود را م  یھااز تجربھ ،یباورنکردن با
فقط دو دوست خوب  ایدر داستان ھا وجود داشتھ باشد  ییجادو یقرص ھا ایسفر در زمان  یھا نیماش دیالعاده. شاخارق ایروزمره 

 وجود داشتھ باشد. حاضر در حالو  نجایدر ا

 نمایشگر ھاو  سندهینو رای. . . ب

https://cargocollective.com/ankebaer 
 

 رای مکان. . . ب
https://www.winckelmann-gesellschaft.com/ 

 
Winckelmann-Museum, Winckelmannstr. 36-38, 39576 Stendal   آدرس: 

_____________________________________________________________________________________ 
 17:00ساعت  19.06.2022�کشنبه 

 " پشت نقابافتتاحیھ نمایشگاه "
و متن از کودکان و نوجوانان در مورد بیماری ھمھ گیر، با پیشنھادات خالقانھ و کارگاه آموزشی تفسیر تصویر برای  عکس

  ھمھ عالقھ مندان
 Hochschule Magdeburg-Stendal  ،Flow – International Art Competitionبا همکاری دا�شگاە علوم کار�ردی 

Schwedt  انجمن ،Friedrich-Bödecker-Kreis Sachsen-Anhalt e.V.  و موزەWinckelmann 
 Winckelmann-Museum, Außengelände/Kreativwerkstattمکان:  •
 info@winckelmann-gesellschaft.com: ثبت نام •

 
 Winckelmann-Museum, Winckelmannstr. 36-38, 39576 Stendalآدرس: 

 
 اطالعات ب�ش�ت 

 .... در�ارە نما�شگاە
با این حال، توجھ چندانی بھ دیدگاه ھای  .قرنطینھ و ھمھ گیرشدن بیماری زندگی روزمره ما را بھ طور قابل توجھی تغییر داده است

نمایشگاه "پشت نقاب"  یاتی در این مدت جمع آوری کردید؟چھ احساسی نسبت بھ آن داشتید و چھ تجرب .کودکان و نوجوانان نمی شد
 .بھ نمایش می گذارد 2022تا  2021دیدگاه ھای کودکان و نوجوانان را از سال ھای 

 ایجاد شده اند، کھ این متن ھا بھ مسابقات نویسندگی کھ توسط انجمن "Flow" این تصاویر بھ عنوان بخشی از مسابقھ بین المللی طراحی
Friedrich-Bödecker-Kreis Sachsen-Anhalt e.V 

  
 Schwedtھنر  یالملل نیمسابقھ ب انی. . . بھ جر

https://flow-zeichenwettbewerb.de/der-wettbewerb/ 
 Friedrich-Bödecker-Kreis . . . به

https://www.fbk-lsa.de/ 

https://cargocollective.com/ankebaer
https://www.winckelmann-gesellschaft.com/
mailto:info@winckelmann-gesellschaft.com
https://flow-zeichenwettbewerb.de/der-wettbewerb/
https://www.fbk-lsa.de/


 برای مکان . . . 
https://www.winckelmann-gesellschaft.com/familienmuseum/kreativwerkstatt/ 

_____________________________________________________________________________________ 
 (دو روز)13:00تا  9:00ساعت  25.06.2022و شنبه  18:00تا  14:00ساعت  24.06.2022جمعه 

دە کالس  - د ��ساز دی کمکارهای  خودتان    ف�ش
 تص��رساز،  Gunther Schuhmann کارگاە آموز�ش 

کت کنندە ت�سال، محدود 14-12 یشود برا � ه�توص  نفر 10: �ش
 ! د �اور �مورد عالقه خود را ب یارائه خواهد شد. خودکارها مورد ن�از  مواد 

 هنگام ثبت نام ا نیکافه والد  تما�ل بهصورت  در 
�
 . د �مورد را ذکر کن نیلطفا

ونکافه    0.22اتاق:   3،  کارگاە: خانه شمارە Standalمکان: در محوطه  •  والدین در محوطه ب�ی
 claudia.dreke@h2.de,  Claudia Drekeثبت نام:  •

 
 Hochschule Magdeburg-Stendal, Osterburger Str. 25, 39576 Stendal: آدرس

 
 اطالعات ب�ش�ت 

 ... برای کارگاە 
 پ�اس�ت  دیکم  ا �شماست. چه مانگا، چه کارتون  مناسب آموز�ش  دورە نی�س ا ؟کن�د   رسمخود را  کارهای کمدی  د �خواست � شه�هم ا �آ
ن اول یبرا از �مورد ن تمام اصول عم� ،دیدر دورە دو روزە تصادف کم -  آموخت.  د �خود را خواه یر �تص�  یداستان ها نی

 : د ��ی گ  اد�� شما 
 دارند یو چه کار�رد ست�پانل ها چ -
ن چه چ -  م�کن  ب�دار آنها را با هم  م�توان کند و چگونه �  شما را خاص � دیکم  یها ت�شخص ی�ی
ن چه چ -  است و چرا آنها سال ها الهام بخش مردم بودە اند عا� ار ��س ها  و مانگا  دی ها در مورد کم ی�ی

 یا�وارد دن د �است که بخواه این مهم�ت  . ست�کارگاە ن  از �ن ش�پاین اما  -است  عا� د،�دار  یاد�و تج��ه ز  د �بکش نقا�ش  د �دوست دار  ا�ر 
 . د �ش�  دیکم

 
 مسئول کارگاە برای. . . 

Gunther Schuhmann �مند مستقل است و قبً� خودش  تص��رساز  ک است. او مدرک  دە�کش  دیدو داستان کم ا � ک�و ه�ن
 سین  یهاهمه گروە یخالقانه را برا یهاهاست که کارگاەهامبورگ گرفت و سال یرا از دا�شگاە علوم کار�رد یرساز �ارشد تص�  کارشنا�

 . کند � یره�ب 
https://www.guntherschumann.de/ 

 
 د�اور �مورد عالقه خود را بمورد ن�از مواد  د �توان �همینطور شود /  ارائه �مورد ن�از که در کارگاە  . . . در مورد مواد 

 کاغذ)  ،�� �مختلف، ق یبا قدرت ها �ن یال  ز �، پا� کن، ر 4Bتا  2H -مختلف  یها (مداد با سخیت  ک�ش   مواد نقشه -
 برس (ارزان).  -
-  

گ
 آبرنگ ا � مداد رن�

 نوار کرپ -
 )A3 ،A4مختلف ( یدر اندازە ها کاغذ طرا�  -
 آورد)خواهد خود کارگاە آنها را همراە   ر ی(مد ک�کم  ،یکمک ب�   ل�وسا -

_____________________________________________________________________________________ 
 16:30تا  13:30ساعت  26.06.2022�کشنبه 

 کارگاه ھای ھنر خیابانی و گرافیتی
 Gunther Schuhmannبا تصویر سازی 

https://www.winckelmann-gesellschaft.com/familienmuseum/kreativwerkstatt/
mailto:claudia.dreke@h2.de
https://www.guntherschumann.de/


 نفر  10سال، محدودیت شرکت کننده:  10توصیھ می شود برای بچھ ھای بزرگتر از 
 .از قبل ارائھ شده استمورد نیاز مواد

 کافھ والدین، لطفاً ھنگام ثبت نام این مورد را ذکر کنید در صورت تمایل بھ
 

 Kunstplatte: Kulturzentrum Stendal-Stadtseeمکان:  •
 Carolin Lucke-Schurk, carolin.lucke@h2.deثبت نام:  •

 
 ب�ش�ت اطالعات 

 
 کارگاە  رای. . . ب

شابلون و  ،یت یگراف  یاس��  یها . از قو�د �ش�  آشنا � کوتا�  ار �در مدت زمان �س وار ید مختلف طرا� یها ک�کارگاە با تکن  نیدر ا
ن شود. �سته به عالقه خود، همچن استفادە � وار یرنگ د خود  یشابلون ها ا � د �بکش یت یکه چگونه حروف گراف  د ��ی بگ اد � د �توان � نی
 . د �را �ساز 

 : ی�ی گ�ادم� تو 
 با فرمت بزرگ یوارهاید نحوە طرا� -
 یت یگراف  یها کردن با قو�  ینحوە اس��  -
 شابلون ا �نحوە ساخت قالب  -
 

 یمجار تواندیم یرنگ با وجود استفاده از ماسک تنفس یکھ اسپر ییحال، از آنجا نی. با استین یبھ تجربھ قبل یازیکارگاه ن نیا یبرا
 .دی(مانند آسم) بھ ما اطالع دھ یدر صورت داشتن مشکالت تنفس میخواھیکند، از شما م کیرا تحر یتنفس

 
 مسئول کارگاه رای. . . ب

Gunther Schuhmann یاست. او مدرک کارشناس دهیکش دیدو داستان کم ای کیو ھنرمند مستقل است و قبالً خودش  سازریتصو کی 
 یسن یھاھمھ گروه یخالقانھ را برا یھاھاست کھ کارگاهھامبورگ گرفت و سال یرا از دانشگاه علوم کاربرد یرسازیارشد تصو

 .کندیم یرھبر
https://www.guntherschumann.de/ 

 
 برای مکان . . . 

Kunstplatte e.V. Kulturzentrum Stendal-Stadtsee, Adolph-Menzel-Str. 18, 39576 Stendal 
https://www.kunstplatte.de/ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 17:00ساعت  26.06.2022یکشنبھ 

 مشارکت یبرا شنھاداتیھفتھ ھنر! با نظرات و پ انیپا

 Winckelmann-Museum, Außengelände/Kreativwerkstattمکان:  •
 ثبت نام: با کمال میل تشریف بیاورید •

 Winckelmann-Museum, Winckelmannstr. 36-38, 39576 Stendal: آدرس

https://www.kunstplatte.de/ 

 



_____________________________________________________________________________________ 
 سازمان: 

 
Hochschule Magdeburg-Stendal 

Fachbereich Angewandte Humanwissenschaften (AHW) 
Osterburger Str. 25, 39576 Stendal 

 
 

 : م��وطه جهت کسب اطالعات ب�ش�ت افراد 
Prof. Dr. Claudia Dreke, claudia.dreke@h2.de 

Carolin Lucke-Schurk, carolin.lucke@h2.de, Tel.: 03931-2187 48 96 
 
 
 

mailto:carolin.lucke@h2.de

