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 جزییات برنامه:

دوشنبه 06.19   

 ساعت 18:00 در میدان فریدریش  افتتاحیه برنامه

پیشنهاد غیرقانونی نیست".  کسسال، هیچ  20افتتاحیه برنامه "

. اطالعات بیشتر در محل می کنیم که در افتتاحیه شرکت کنید

 برنامه داده می شود. 

 ساعت 20:00 استدیو ِلو  تئاتر - یک پسر سبز

34117ل کاسِ  40ستدیو ِلو: گرونر ِوگ آدرس ا  

سبز در راه خود برای حل معمای خود چه تجربه هایی  این پسر

او مهمترین چیز را بر روی سینه خود دوخته است  ؟کسب می کند

و در هر گوشه دنیا در جستجوی اوست. او بر خالف جهت باد و 

ی و بر روی زمینی نامطمئن قدم م تا زانو در ِشن جلو می رود

او هر سوالی می پرسد، بر زمین می افتد،  سایه خود گذارد. 

را می بیند و در مسیر خود به سنگی بدل می شود. او یاد 

 عشقش می افتد و نفرین زده می شود. چگونه ادامه دهد؟ 

نمایشی را که خود کالس بین المللی مدرسه آزاد والدورف این 

عنای عازم شدن تنظیم کرده اجرا می کند که این نمایش از م

 می گوید. 

 

سه شنبه 20.06  

 ساعت 15:00 ُنرداشتات پارک   کارگاه نوشتن

در داکومنتا در شهر کاِسل بیانیه ای در خصوص  1997در سال 

وضعیت "حضور افراد غیرقانونی" انتشار یافت. این مربوط به 

سال پیش می شود ولی زمانی که خوانده می شود انگار که  20

ما می  نیز در طول این رویدادنوشته شده است. همین امروز 

این بیانیه را به روز کنیم بدین صورت که از خواهیم 

مهاجران می خواهیم تجربیات خود را بازگو و با بقیه به 
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اشتراک گذارند. این نوشته بار دیگر به نمایش در می آید و 

انسانهاست.  هم صداییافزایش هدفش   

ساعت 16:30 ِارتس برگر اشتراسه   برپایی تظاهرات ضد 

 نژادپرستی

 شروع راهپیمایی: ایستگاه اتوبوس ارتس برگر اشتراسه

با مردم شهر کاِسل همدیگر را در نزدیکی مرکز فرهنگی شهر 

مالقات می کنیم که بتوانیم ابعاد دیگری از نژادپرستی را 

این موضوع می مطرح و به این موضوع بپردازیم. در کنار 

دگاهها و ابعاد دیگر این معضل اجتماعی آشنا خواهیم با دی

 شویم و راهکارهای استراتژیک بر ضد آن ارائه کنیم.

می شود که برنامه  سازماندهیاین راهپیمایی توسط گروهی 

. مایلند اجرا کنندبرای دانش آموزان  راهپیمایی آموزشی

خوشحال می شویم که با شما مشترکا این ایده راهپیمایی نقد 

تی را اجرا کنیم.نژادپرس  

ساعت 17:00 ایستگاه مرکزی یا هاوپت بانهوف گردش در شهر 

"""پرواز و پناهندگی  

9شروع: هاوپت بانهوف کاسل، خط   

 زبان: آلمانی

به دنبال ریشه یابی موضوع پناهندگی در شهر می  با هم

فرق هست بین مهاجرت و پناهندگی؟ چه جوییم. تا چه اندازه 

و چرا؟ اخراج شدن چه معنایی می تواند کسی پناهنده می شود 

ما به این  برای کسانی که به آن دچار شده اند داشته باشد؟

راهپیمایی می رویم تا بدانیم که زبان با هم بودن چیست. ما 

به جستجوی علل پناهندگی و اینکه چطور اینکه کشورها در این 

، می پردازیم. در پایان به هستند وابستهبه هم  کره خاکی

پناهجوها  ی اندیشیم، که چگونه می توانیم ازاین مسئله م

کنیم.  پشتیبانی  

ساعت 19:00 تی بی آ  هر انسانی حق نجات یافتن در دریا را 

 داراست.
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زمانیکه انسانها در معرض غرق شدن هستند، باید به کمک آنها 

شتافت. زمانیکه خطر در دریا در کمین است، بایستی کشتی 

سازمان یوگند رتت برنامه  2016از سال نجات ارسال شود. 

ارسال کشتی نجات در دریای مدیترانه را اجرا می کند. جایی 

خطرناک در مرزهای اتحادیه اروپا. افراد جوان این سازمان 

اهده نمی کنند، بلکه عمل می کنند و قصدشان حوادث را مش

تغییر شرایط موجود است. این سازمان خود و نحوه فعالیت خود 

در این بخش معرفی می کند. سخنران: توماس اشمیت.را   

 

 ساعت 20:00 استدیو ِلو  تئاتر - یک پسر سبز

34117 کاِسل 40آدرس استدیو ِلو: گرونر ِوگ   

 برای جزییات این رویداد، رجوع شود به بخش دوشنبه.

 

چهارشنبه  21.06  

ساعت 10:30 ِارتس برگر اشتراسه   برپایی تظاهرات ضد 

 نژادپرستی

 شروع راهپیمایی: ایستگاه اتوبوس ارتس برگر اشتراسه

 برای جزییات این رویداد، رجوع شود به بخش سه شنبه.

 ساعت 15:00 ُنرداشتات پارک   کارگاه

 چاپ روی پارچه و کارگاه ساخت اعالن و تابلو

 ساعت 20:00 ُنرداشتات پارک   تاتر الدورادو – اروپا

به هدفش طوالنی ترس و امید، باالخره سامی  بعد از مدتهای

که در ذهن خود از اروپا  انتظاری اما بارسید: اروپا. 

بعد از فرار از جامعه متحجر در .  کامال متفاوت بودداشت، 

 روزمره اش با صبر طوالنی، نژادپرستی،شمال آفریقا، زندگی 

گره خورده بود.  و بدون چشم اندازی از آینده جرم  
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ریاض بن عمر اثرات سیاست اروپا" -ش "الدورادونمای در

مهاجرتی اروپا را بر زندگی یک مهاجر جوان آفریقایی در 

او هنرمندی اهل تونس و فعال  اروپا و وطن اش نشان می دهد.

اروپا است.-تعامل آفریقابرنامه  سیاسی در  

 

پنجشنبه 22.06  

 ساعت 16:00 تی بی ای  صحنه آزاد  

کان را برایت فراهم می کند، داستان و این ام ،صحنه آزاد

روش خود برای صحبت را  عقاید خود را برای جمعیت تعریف کنی.

پیدا کن. مثال می توانی آواز بخوانی، برقصی و یا چیزی را 

اگر می خواهی این کار را انجام دهی ولی احساس نمایش دهی. 

خوبی روی صحنه نداری، یا استرس زیادی داری، این امکان 

اگر می خواهی  .دهیباهم است نوشته خود را قبل به ما فر

سخنرانی را کنی، می توانی به کارگاه نوشتن ما بیایی، ما 

 نوشته تو را ترجمه می کنیم و در صحنه آزاد می خوانیم.

 خوشحال می شویم از اجرایت.

 زیر برای ثبت نام و اطالعات بیشتر با ما از طریق ایمیل

 ارتباط برقرار کنید:

  m.dierauf[AT]posteo.de 

ساعت 16:30 ِارتس برگر اشتراسه  برپایی تظاهرات ضد 

 نژادپرستی

 شروع راهپیمایی: ایستگاه اتوبوس ارتس برگر اشتراسه

 برای جزییات این رویداد، رجوع شود به بخش سه شنبه.

ساعت 19:00 ُنرداشتات پارک   از نجات در دریا تا همبستگی 

 شهر

.وضعیت کنونیهیچ کس غیرقانونی نیست" و  سال، 20"سخنرانی   
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سخنرانی در خصوص وضعیت در دریای مدیترانه )با حضور 

و  ، نبرد با قرارداد دوبلیننماینده ای از سازمان سی واچ(

سال، هیچ کس غیرقانونی نیست" 20رویکرد شهر همبستگی "  

 ساعت 22:00 تی بی ای   فیلم کوتاه – تصویر در شهر

رویداد، در وب سایت اعالم می شود. مکان دقیق این   

در مکانهای مختلفی از شهر فیلم کوتاه نژادپرستی، مهاجرت و 

پناهندگی نشان داده می شود. در شهر حرکت می کنیم و بر روی 

ضی و در بع دیوار ها تصاویری از فیلمها را می اندازیم

در بعضی مکانها مدت زمان  اوقات مدت کوتاهی می مانیم و

و با هم به گفتگو می پردازیم.بیشتری   

 

 

جمعه 23.06  

 ساعت 13:00 ُنرداشتات پارک   کارگاه شهر همبستگی

 توسط: مرزهای باز ُازنابروک

یک شهر متحد با هم می خواهیم در این مورد بیاندیشیم که 

چگونه خواهد بود، یک شهر متحد چه چیزی برای ما فراهم می 

 می تواندل چه اثراتی شهر کاسِ در آورد و خصوصا درآلمان 

.ه باشدداشت  

ساعت 19:00 ُنرداشتات پارک   فصاهای رقابتی – 20 سال برای حق 

  داشتن آزادی

سال گذشته و هم چنین آینده، با  20یک بحث آزاد با نگاهی به

 1997فعالینی از هامبورگ، برلین، هانو و ... که در سال 

.هیچکس غیرقانونی نیست را بنیان نهادندبنیاد   

 ساعت 22:00 تی بی ای   فیلم کوتاه – تصویر در شهر

 برای جزییات این رویداد، رجوع شود به بخش پنج شنبه.
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شنبه 24.06  

 ساعت 17:00 شهرداری کاسل راهپیمایی هیچ کس غیرقانونی نیست.

بیشتر اطالعات  این راهپیمایی از شهرداری کاسل شروع می شود.

  .بعدا داده می شود

 ساعت 19:00 میدان ُکنیش پالتز   تاثیرات متقابل در مرزها

مگاهرتز 8،105این رویداد در فرکانس  جزییات  

 ساعت 19:00 ُنرداشتات پارک   پارتی پایانی

بعدا داده می شود. بیشتر جزییات  

 

 

یکشنبه 25.06  

 ساعت 11:00 میدان فریدریش اجرای خیابانی، آزادی 

ابل فرهنگی جنوب و توسط گرمیوم، کار سیاسی زوگ فوگل تق

 شمال

این نمایش تماشاچیان را در خصوص مرزها و معنای آن تحت 

 تاثیر قرار خواهد داد.

 

  25.06تا  19.06هر روز 

 ساعت 14:00 ُنرداشتات پارک   جلسه در خصوص سازماندهی

مکانی برای سازماندهی و بحث در خصوص این رویداد می باشد. 

برای روزهای آتی برنامه ریزی  که در آنجا 14:00روزانه ساعت 

 می شود و به سواالت شما پاسخ داده خواهد شد.


