«صحنۀ فرهنگ ها»
(تئاتر آرکاداش)

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

“افتتاحيه ”

برنامۀ هیجدهمین فستيوال تئاتر ايرانی  -کلن
“فستیوال آسیای جوان”
09.11.2011 – 13.11.2011

http://www.buehnederkulturen.de/

18:30 –20:00

نمایش
گزارش فستیوال و اجرای
ِ

چهارشنبه 09.11.2011

“ساعت حقیقت ”

گروه تئاتر پری فری فرانکفورت
(از اشتوتگارت)
متن و کارگردانی :هادی خانجانپور
(به زبان آلمانی)

21:00 –22:15

*
19:00 – 20:00

گروه تئاترآویش
(از کلن)
متن :منوچهر نامورآزاد
کارگردان :کمال حسینی
(به زبان فارسی)

“چه خرب تیمسار؟! ”

پنج شنبه 10.11.2011

21:00 – 22:20

“منايشنامه خوانی ”

موسیقی یهودی
گروه فیدل ریوز
دبورا اشتراوس
سرپرست گروه آندریاس اشمیتگز
(از کلن  -نیویورک)

14:30 – 17:00

شنبه 12.11.2011

« داستان خرسهای پاندا »

19:00 – 20:15

جمعه 11.11.2011

با شاپور سلیمی
بهارک علی زاده
مکان برگذاری :کافۀ تئاتر آرکاداش                                                ورودی آزاد
15:00 – 18:00

“بحث و گفتگو ”

مکان برگذاری:

19:00 – 20:10

شنبه 12.11.2011

Allerweltshaus
Körnerstraße 77
50823 Köln

ورودی آزاد

*
21:00 – 23:00

یک شنبه 13.11.2011

« آزادی بیان ،رودخانه ای بدون بازگشت »
با حضور منصور کوشان

21:00 – 22:30

گروه تئاتردریچه
(از فرانکفورت)
متن و کارگردانی :نیلوفر بیضائی
(به زبان فارسی  -با زیرنویس آلمانی)

“تلنگری بر قلب ”

*

*

نمایشنامه ای از ماتئی ویسنی یک

گروه تئاتر آویش
(از کلن)
متن و کارگردانی :بهروز قنبرحسینی
(به زبان فارسی)

“چهره به چهره در آستانۀ فصلی رسد ”

بهای بلیط برای دو نمایش در یک شب 20 :یورو

برنامه های تئوریک

گروه تئاتر چهارسو
(از استکهلم)
متن و کارگردانی :یعقوب کشاورز
(به زبان فارسی)

“یک واقعه ”

*

*

بهای بليط برای هر نمايش 14 :يورو   10 /يورو با تخفيف

*

گروه تئاتر َر َوند
(از کلن)
متن و کارگردانی :احمد نیک آذر
(به زبان فارسی)

“”209

20:30 –22:30

گروه تئاتر آینه
(از فرانکفورت)
براساس نمایش “ما نمی پردازیم”
از داریوفو
کارگردان :فرهاد مجدآبادی فراهانی
(به زبان فارسی)

گروه تئاتر سکوت
(از بن)
براساس نمایشی از آتول فوگارد
تنظیم و کارگردانی :مجید فالح زاده
(به زبان فارسی)

“بارانداز ”

گروه تئاتر ارشام
(از لندن)
متن :غالم حسین ساعدی
کارگردان :سودابه فرخ نیا
(به زبان فارسی)

“هیاهوی بسیار برای همه چیز ”

* * *
Sektempfang
پذیرایی با شامپاین

“گزارشی از یک سنگسار ”

“دعوت ”

18:30 –19:30

یک شنبه 13.11.2011

*

*

هرگونه تغيير در برنامه ،به اطالع می رسد.
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