
       

 لتاشون ِنادرگدوخ ِیگنهرف دنچ ِنمجنا همانرب 

 نئوژ متفه و تسیب هبنشود
Place Pury  هسنارف نابز یریگدای نیرمت هب کمک:١٧ ات ١۵ 

Bibliomonde (Passage Max-Meuron 6) یگدنراب تروصرد

نئوژ متشه و تسیب هبنش هس
هب کمکو تالاوس هب ییوگخساپ هدامآ لتاشون رد تماقا قح نمجنا یاضعا ١٩:٣٠ ات ١٨ زا  

Rue de l’Evole 31 دنتسھ نارجاھم

نئوژ مهن و تسیب هبنشراهچ
ناکلاب نمجنا یراکمھ اب یزاس رتسول هاگراک:١۶ ات١٣.٣٠ زا

          « Le Garage » – Rue de l'Eglise 2  قیدالم دیرخ زکرم رانک  
یگنهرف دنچ یاه همانرب و هفوب ، غاب یناتسبات نشج :۱۶ تعاس زا

Jardin de la Main, Rue de la Main 6-8 

نئوژ م یس هبنش جنپ
رامال نمجنا یمومع ییامھدرگ ١٩ تعاس زا

Jardin de la Main, Rue de la Main   

هیئوژ لوا هعمج
یگنھرف دنچ یاھ همانرب و یکارتشا یاھاذغ ،لتاشون تماقا قح نمجنا لاس نایاپ نشج:١٢.٣٠ زا

Jeunes Rives
Rue de l’Evole 31 یگدنراب تروصرد



هیئوژ موس هبنشکی  
زاب طیحم رد یکاروخ و یمرگرس :١٨ ات ١۴ تعاس زا

Jeunes Rives
دش دهاوخ وغل یگدنراب تروص رد

هیئوژ مراهچ هبنشود  
 Place Pury  یمرگرس و هسنارف نابز یریگدای نیرمت هب کمک :١٧ ات ١۵

Bibliomonde (Passage Max-Meuron 6) یگدنراب تروصرد

هیئوژ مجنپ هبنش هس
هب کمکو تالاوس هب ییوگخساپ هدامآ لتاشون رد تماقا قح نمجنا یاضعا ١٩.٣٠ ات ١٨ زا

 Rue de l'Evole 37 دنتسھ نارجاھم

هیئوژ مشش هبنشراهچ   
)٢٢.١۵،NIFFF تعاس رد( ملیف ناگیار شیامن زا شیپ یناگمھ هیذغا : ١٩ تعاس زا  
؟مزروب قشع بمب هب و مرادرب ینارگن زا تسد متفرگدای هنوگچ ای وال جنرتسا رتکد

)١٩۶۴ ،کیربوک یلنتسا(
Jeunes Rives

دش دهاوخ وغل یگدنراب تروص رد

هیئوژ متفه هبنش جنپ
رامال نمجنا یمومع ییامھدرگ ١٩ تعاس زا

 Jardin de la Main, Rue de la Main           

هیئوژ مهن هبنش
یکاروخ و وگتفگ هفاک :١٧ ات ١۴ تعاس زا  

Jardin de la Main, Rue de la Main

هیئوژ مهد هبنشکی
زاب طیحم رد یکاروخ و یمرگرس :١٨ ات ١۴ تعاس زا

Jeunes Rives
دش دهاوخ وغل یگدنراب تروص رد




