
اطلعات مربوط به پروژه ارکسترال - ارکستر بین فرهنگی لیپزیگ
2023-2021وابسته به بنیاد انقلب صلح آمیز در نظر دارد ارکستری بین فرهنگی و فرا فرهنگی را در سال های" صداهای امید"پروژه 

علوه بر تمرین های معمول ارکستر. هدف ما امکان با هم بودن از طریق موسیقی و مقابله با نژادپرستی در جامعه است. راه اندازی کند
از تمامی افرادی که سابقه مهاجرت دارند دعوت به عمل می آید ، در درجه اول این پرژه. ،برنامه های دیگری نیز وجود خواهند داشت

برای شما می باشد.
شرایط عضویت در ارکستر 1

محل سکونت در لپزیگ یا اطراف لیپزیگ
سال 18حداقل سن عضویت 

نوازنده حداقل یک ساز 
علقه مندان به فعالیت های گروهی و موسیقی های متنوع

آمادگی برای تمرین های منظم هفتگی از اواسط آپریل
؟. چه نوع موسیقی اجرا می شود2

اقوام و فرهنگ های گوناگون در ارکستر به وسیله سازها و موسیقی نمایان می شود. علی پیرابی که یک آهنگساز و تنظیم کننده با تجربه
می باشد، آثار موسیقایی را برای ارکستر ما می نویسد و موسیقی های متنوع را برای سازهای مختلف تنظیم می کند.

. چه زمانی و کجا تمرین ارکستر می باشد؟3
 در کافه رینگ برگزار19 ما در حال برنامه ریزی هستیم که جلسه ای را هر عصر چهارشنبه از ساعت 2021 آپریل 14شروع تمرین ها از 
 (آگوستوسپلتز) است. اگر تمرین مستقیم بهLeipzig Gewandhaus به صورت مورب روبروی Roßplatz 8کنیم. این مکان در 

دلیل کرونا امکان پذیر نباشد ، جلسات به صورت دیجیتالی برگزار می شود.
- آیا کنسرت برگزار می شود؟4

 هستیم. به عنوان مثال در هفته فرهنگ ها کنسرت2023-2021 کنسرت در سال های 8 تا 5ما در حال برنامه ریزی برای سالنه حدود 
 در سالن مندلسون مربوط به مجموعه گواندهاوس شهر لیپزیگ برنامه ریزی2021 اکتبر 7برگزار می شود. یک کنسرت بسیار بزرگ هم 

شده است. کنسرت های دیگری نیز در تورگائو و اوشاتز برگزار می شود.
- چگونه می توانم برای نوازندگی در ارکستر ثبت نام کنم؟5

 با استفاده از فرم ثبت نام مربوطه،orchester@klaenge-der-hoffnung.de در 2021 مارس 20لطفا در اسرع وقت ، حداکثر تا 
ثبت نام کنید. پس از دریافت ثبت نام ها ، همه علقه مندان را به یک جلسه آشنایی دعوت می کنیم. لطفا تاریخ های زیر را برای این

جلسه آشنایی رزرو کنید:
 ، بعد از ظهر و4 صبح - 10 مارس 27شنبه 
 ، عصر9-6 2021 مارس ، 31چهارشنبه 

. چگونه می توان اطلعات بیشتری کسب کرد؟6

) وmaria.bien@stiftung-fr.de) ، ماریا بین (pirabi@klaenge-der-hoffnung.deلطفا در صورت تمایل با علی پیرابی (
 بعد3 صبح تا 10) برای سوالت و اطلعات بیشتر تماس بگیرید و یا دوشنبه تا جمعه از ساعت loeser@stiftung-fr.deتیلمان لوزر (

 با ما تماس حاصل فرمایید..9837860 0341از ظهر با شماره تلفن: 

هفته بین المللی علیه نژادپرستی ، علقه مند علقه مندان می توانند از طریق ویدیو کنفرنس اطلعات2021 مارس 15روز دوشنبه ،   " "
بیشتری در مورد ارکستر و پرژه کسب نماییند. در صورت تمایل لطفا  از طریق ایمیل آدرس

 orchester@klaenge-der-hoffnung.de.ثبت نام کنید. بعد از ثبت نام لینک مربوط به ویدیو کنفرنس را دریافت خواهید کرد 
 بیابید.www.klaenge-der-hoffnung.deهمچنین می توانید اطلعات بیشتر در مورد پروژه ما،  در وبسایت ما  

ما منتظر شما هستیم


