
نحن نوفر لك
نافذة كبيرة للعرض مجهزة بطاوالت ومقاعد ومطبخ  غرفة مع 

التقنية جهاز عرض الناحية  لدينا من  القهوة باإلضافة يتوفر  إلعداد 
 فيديو ونظام صوتي وجهاز دمج األصوات وطابعة متعددة 
الالسلكية اإلنترنت  األبعاد وخدمة  ثالثية     الوظائف وطابعة 

والمواد الالزمة االخرى

للمشاركة في التعليمات خطوة بخطوة  بنشر  نقوم   سوف 
التواصل االجتماعي،   عبر وسائل 

التسجيل مع ذكر الشروط قبل 

الشروط 
بالحد  الصحية وااللتزام  النظافة  بقواعد  االلتزام   يجب 

 األدنى لمسافة األمان وفًقا إلجراءات 
للوقاية من فيروس كورونا االحترازية 

المشروع فترة 
من نيسان )أبريل( إلى حزيران )يونيو( ٢٠٢١

استخدام الواحدة  المجموعة  تستطيع  أو  الواحد  الفرد    يستطيع 
المكان لمدة اسبوع واحد فقط

المحددة المشروع  أوقات 

الطلب  لتقديم 
 أرسل لنا نًصا قصيرا تشرح به عن فكرة حول مشروع أو خطة

 عمل ترغب في تنفيذها )يجب أال يتجاوز طول الّنص عن ١٥٠٠
لنا التقديم عن طريق تسجيل فيديو وإرساله   حرف( يمكنك أيضا 

عبر واتس آب

 أكتب لنا متى ولماذا ترغب في استخدام المكان وما هي األدوات
اليها؟ التي تحتاج  والتقنيات 

  
التالي العنوان  اإللكتروني على  البريد  معنا عبر  تواصل  للتقديم 

أو عبر واتس آب إلرسال الفيديو

أفكاركم ومشاريعكم تلقي  إلى  انتظار ردكم ونتطلع بشوق  نحن في 
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›WERKSTADT TAKEOVER‹
للمشاركة  دعوة 

والفنية الثقافية  المساحة  استعادة 

 هل أنت فنان أو مصمم أو عازف أو كاتب من والية شمال الراين وستفاليا
وتحتاج إلى أستوديو صغير لك وحدك؟

 هل أنت ناشط في منطقتك وتحتاج إلى مكان ليمكنك من تخطيط مشروعك
براحة وهدوء؟

 هل أنت طالب وتحتاج إلى غرفة لتمكنك من العمل على مشروعك والحصول
أفكار جديدة؟ على 

هل أنت قادم من أحد األحياء المذكورة  أو
أو  وتحتاج إلى مساحة لمشاريع منطقتك؟ 

يمكنك من التركيزعلى أي مما تقوم به من تفكير   نحن نقدم لك مكاًنا مريحاً 
 أو تخطيط أو رسم أو كتابة أو برمجة أو تصوير أو عزف أو تلحين أو تأليف

أو ما شابهها من األعمال
 هو فضاء تجريبي ومنصة للمدينة 

في  مكان يدعم المشاريع الفنية والثقافية في 
الحضرية  المساحات 

نقاش ومعارض  المعتاد من حلقات  بإيقاف برنامجنا  قمنا  الحالية  الجائحة   بسبب 
أبواب   وعروض لألطفال وحفالت موسيقية ومهرجانات، وقررنا فتح 

  لكم ليصبح فضاء تجريبي تشاركي في حوزتكم، يجمع كل من لديه
لتقديمها مكاًنا  ويحتاج  لمشروع  فكرة 
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Ein Projekt im Rahmen des Bündnisses inter nationaler  
Produktionshäuser, gefördert von der Beauftragten  
der Bundesregierung für Kultur und Medien. A project  
within the framework of the Alliance of International  
Production Houses supported by the Federal Government  
Commissioner for Culture and the Media. 
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