في يوليو وأغسطس وسبتمبر هناك أنشطة يمكنك المشاركة فيها مجانًا! هذه طريقة ممتعة لممارسة اللغة الهولندية ومقابلة
اآلخرين.

كيفية التسجيل:
•عن طريق البريد إلىzomeractiviteiten@bredataal.info
•عبر موقعwww.bredataal.info
•يمكنك أيضًا إرسال تطبيق باسمك والنشاط إلى 0652813807
هل ترغب في تلقي معلومات حول النشاطات في كل أسبوع؟ قم بالتسجيل في مجموعة الوتس أب عبر 0652813807

راجع  www.bredataal.infoأو صفحة  Facebookالخاصة بـ  BREDATALلمزيد من المعلومات!
أتمنى لك إجازة سعيدة ونأمل أن نراك هذا الصيف!

األسبوع  – 30الثالثاء  27تموز
المشي في المدينة
تعرف على متحف ،بيت الدمى والمنمنمات  ،ومتحف بيجويناج ،كنيسة
ووالس  ،وحديقة ويليم ميركس  ،وHofhuis.
يشمل :قهوة  ،شاي أوعصير.
الوقت 2 :حتى  4مساء
نقطة البداية :Nieuwe Veste, Bibliotheek Centrum,
Molenstraat 6, 4811 GS Breda.
من يستطيع المشاركة  16 :سنة وما فوق
عدد األشخاص :الحد األقصى 10

األسبوع  - 31الخميس  5أغسطس
التنزه في LANDGOED WOLFSLAAR
Wolfslaarهي واحدة من أجمل األماكن في منطقتنا .نزهة صيفية جميلة! مع شرح من خالل مرشد
سياحي.
ظهرا
صباحا 12.00 -
الوقت10.30 :
ً
ً
المكان :التجمع مع الدراجة ( البسكليت ) الساعة  10:00في
Nieuwe Veste, Bibliotheek Centrum, ingang op het binnenplein aan de St.
Janstraat
من ييستطيع المشاركة  16 :سنة وما فوق مع دراجة
عدد األشخاص :بحد أقصى  10مشاركين مع كل دليل.
التفاصيل :البس حذاء مغلق وأحضر معطف واق من المطر في األحوال الجوية السيئة .
نذهب بالدراجةlandgoed Wolfslaar

األسبوع  - 32األربعاء  11أغسطس
MIDGETGOLFفي بريدا – نورد
سنلعب الجولف المصغر في حديقة الحيوانات األليفةParkhoeve Breda-Noord
الوقت 5-3 :مسا ًء.
المكان : Kinderboerderij Parkhoeve Breda Noord, Tussen de Dijken 101, 4826 GW Breda
من يستطيع الحضور  :الجميع
يشمل :يتم توفير عصير برتقال وآيس كريم أو كيس شيبس ،
عدد األشخاص :بحد أقصى  30مشار ًكا

األسبوع  - 33األربعاء  18أغسطس
جولة في القارب
 Nieuweيبدأ مسار اإلبحار في الميناء .يبحر القارب عبر
Prinsenkade, Academiesingel, Delpratsingel,
Oranjesingel, Wilhelminasingel, Boeimeersingel,
Generaal van Hamsingel, Vredenburgsingel,
ينتهي بنا Weerijssingel, Tramsingel, Prinsenkade.
.المطاف في المرفأ
الوقت 3:00 :مسا ًء ( 60-45دقيقة)
مكان تسجيل القوارب  .ويقع قارب على ' : THORالتجمع
 Hoge Brug).بالقرب من( رصيف الميناء
من يستطيع المشاركة  18 :سنة فما فوق
عدد األشخاص :بحد أقصى  12مشار ًكا

األسبوع  - 34الثالثاء  24أغسطس
المش يف المدينة
ي
مرحبًا بكم في زيارة موقع حلويات بريدا  ،زويت .المشي على طول مسار السكر .يمكننا مشاركة قصص الماضي والحاضر والمستقبل خالل رحلة
إلى موقع المصنع السابق لمصنع السكر.
ال توجد مرافق صحية في الموقع.
الوقت 2 :مسا ًء  3:30 -مسا ًء
نقطة البداية ، : Zoete Inval 4على جانبStolwerk
من يستطيع المشاركة  16 :سنة وما فوق
عدد األشخاص :بحد أقصى  10مشاركين

األسبوع  - 35الخميس  2سبتمبر
التنزه في الغابة
المشي في أقدم غابات الصنوبر االسكتلندي  .Mastbos ،مع تفسيرات الخبراء من مرشدين
سياحيين .
الوقت16.00 - 14.30 :
ظهرا في
المكان :االجتماع بالدراجة في الساعة 2
ً
,Nieuwe Veste, Bibliotheek Centrumعند مدخل الشارع .
من يستطيع المشاركة  16 :سنة وما فوق مع دراجة
عدد األشخاص :بحد أقصى  10مشاركين لكل مرشد سياحي .
معلومات إضافية :ارتدي حذا ًءا مغلقًا وجلب معطف واق من المطر في األحوال الجوية السيئة .نحن نذهب إلى !De Kogelvanger

األسبوع  - 36الجمعة  10سبتمبر
 Esther Van Hayesكن سعيدا
حفلة خاصة للوافدين الجدد
تعرف على اللغة الهولندية من خالاللعرض المسرحي الترفيهي
غناء  ،: Esther Van Heesبيانو  ،: Jeroen van Vlietساكسفون: Miguel Boelens
بالنسبة للمغنية البلجيكية  ، Esther Van Heesتعني السعادة الغناء الالمتناهي مع الموسيقى التي
اكتشفتها عندما كانت طفلة في مجموعة  CDلوالديها .أغاني مثل “Sammy” van Ramses
” Shaffy, “Rozaneلويم دي كريين “Twee Meisjes” ،لريموند فان هيت جروينود .…،
وتشكل المزيد من هذه الكالسيكيات الجميلة ذخيرة ألبومها ' ، 'Gelukkig zijnالذي سمي على اسم
األغنية التي تحمل االسم نفسه لريموند فان هيت جروينود .صدر هذا األلبوم في عام  2019وحصل
كل من األلبوم والحفالت الموسيقية على تقييمات رائعة.
يقدم عازف البيانو جيروين فان فليت وعازف الساكسفون ميغيل بولينز  ،وكالهما من كبار
الموسيقيين من مشهد موسيقى الجاز الهولندي  ،المرافقة والترتيبات الخاصة بـ "Gelukkig zijn".
يبحث الثالثي معًا عن حرية موسيقى الجاز داخل المسارح الصغيرة بترتيبات جديدة دون فقدان
جوهراألصل.
في صيف عام  ، 2021ستقيم الفرقة حفالت موسيقية مع المجموعة في المراكز المجتمعية والمكتبات ومراكز الالجئين والمواقع األخرى التي
تتعاون مع الوافدين الجدد واألشخاص الذين يتعلمون اللغة الهولندية .عندما توقفت الموسيقى الحية في آذار (مارس)  2020بسبب أزمة كورونا ،
اشتركت إستر كـ "رفيقة دردشة" عبر " "Het begint met taalوتم ربطها بسيدة سورية تتعلم اللغة الهولندية .سرعان ما أصبحت هذه السيدة
صديقة جيدة وبفضلها خطرت إستير فكرة تنظيم حفالت خاصة للقادمين الجدد.
أصبحت سلسلة الحفالت الموسيقية هذه ممكنة بفضل دعم  . Balkonscènes het Fondsمن صندوق الفنون األدائية. .
هذا رابط البوم !Link naar album Gelukkig zijn
حجز البطاقة
العرض االول Voorstelling 1
الثان Voorstelling 2
العرض
ي
العرض الثالث Voorstelling 3

المكان
Nieuwe Veste
Nieuwe Veste
Nieuwe Veste

وقت البدء
17.00 uur
18.40 uur
20.00 uur

التاري خ
10-9-2021
10-9-2021
10-9-2021

)يشمل كتيب البرنامج وبيانات(

