
 برنامه هفته نخستِ گشایش

 آوریل ۲۲جمعه 

 صبح تا هشت بعدازظهر، آغاز به کار ۱۱گشایش مرکز خود گردان چند فرهنگی تعامل و همبستگی از ساعت 

 کارگاه هایی با موضوعات آزاد، بحث و تبادل نظر پیرامون پروژه های مرکز به همراه نوشیدن چای و همیاری

 .داوطلبانه برای زیباسازی مرکز و جابجایی وسایل

 آوریل ۲۳شنبه 

 (دلخواهمبلغ پرداخت )فصلناهار اریتره ای با بهای آزاد به همراه مخلفات  -بعدازظهر ۳تا  ۱۲
 بحث آزاد و آشنایی با دیگران به همراه صرف نوشیدنی -بعدازظهر ۷تا  ۳

 آوریل ۲۴یکشنبه 

 غذای حاضری -بعدازظهر ۴صبح تا ۱۱

 .شما هم می توانید غذای حاضری خود و احتماال غذای محلی محبوب تان را بیاورید و با دیگران تقسیم کنید

 «سوئیسو دیدگاه آلترناتیو در بخش فرانسوی مهاجرت »میزگرد  -تا هفت بعدازظهر ۴
 آوریل ۲۵دوشنبه 

 کارگاه سازهای کوبه ای به اضافه طبل: بعدازظهر ۴تا  ۲

 استفاده از سازهای کوبه ای با هماهنگی مسئول کارگاه آزاد است، سایر سازها در محل موجود است اما شما می

 .توانید ساز خود را نیز بیاورید

 مسابقه فوتبال دستی: بعدازظهر ۷تا  ۴

 اگر به فوتبال دستی عالقمند هستید می توانید در این رقابت ها بدون توجه به میزان مهارت و تسلط

 .شرکت کنید و اوقات خوشی در کنار دیگران داشته باشید

 آوریل ۲۶سه شنبه 

 «پناهگاه ها»نمایش فیلم : بعدازظهر ۹تا  ۷
 به همراه بحث و بررسی

 کلر آده -با حضور کارگردان فیلم آن

 آوریل ۲۷چهارشنبه 

 کارگاه نقاشی برای کودکان در دو گروه سنی: بعدازظهر ۶تا  ۳

 شام اشتراکی: شب ۹تا  ۶

 بهترین. ، شما هم می توانید شام خود را بیاورید و با دیگران تقسیم کنید( دلخواه)صرف شام به بهای آزاد 

 .فرصت برای مالقات با افراد جدید

 آوریل  ۲۸پنج شنبه

 گردهمایی عمومی مرکزچند فرهنگی خودگردان: بعدازظهر ۹تا  ۷

 اگر مایل به عضویت و مشارکت در این گروه هستید می توانید در این گردهمایی شرکت کنید و ایده ها، طرح

 .ها و پروژه های خود را با دیگران برای پیشبرد کار گروهی و مرکز درمیان بگذارید
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