ኣብ ሓምለ ነሓሰ ከምኡውን መስከረም ብናጻ ኽትሳተፈሉ እትኽእል ንጥፈታት ኣሎ! እዚ ነዘርላንድስ
ክትለማመድን ምስ ካልኦት ክትራኸብን እትኽእለሉ ዘሐጕስ መገዲ ኢዩ።
ብኸመይ ከም እትምዝገብ፦
• ናብ zomeractiviteiten@bredataal.info
• በቲ ወብ ሳይት ኣቢልካ www.bredataal.info
• ስምካን ንጥፈታትካን ዝሓዘ ኣፕሊኬሽን ናብ 06-52813807 እውን ክትልእኽ ትኽእል ኢኻ።
ኣብ ሰሰሙን እንታይ ክትገብር ከም ዘሎካ ሓበሬታ ኽትረክብ ትደሊዶ ? ኣብ 06-52813807
ንጕጅለ ኣፕሊኬሽን ክትምዝገብ ዝያዳ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ www.bredataal.info ወይ ከኣ ኣብ
ብሬዳታያል ዚርከብ ብፌስቡክ ዚስራሕ ገጽ ርአ። ባህ ዜብል በዓል ይሃሉኻ ኣብዚ ሓጋይ እዚ
ኽንርእየካ ድማ ተስፋ ንገብር!

ሰሙን 30 – ሰሉስ 27 ሃምለ
ኣብ ከተማ ምዝዋር
ብዛዕባ Miniaturen- en Poppenhuismuseum, het
Begijnhof, de Waalse Kerk, de Willem Merkxtuin
ከምኡውን het Hofhuis van Van Aalst ፍለጥ። እዚ ኸኣ ቡን፣
ሻሂ ወይ ሶዳ የጠቓልል ።ግዜ፦ ሰዕዓት 14.00-16.00።መበገሲ
ቦታ: Nieuwe Veste, Bibliotheek Centrum, Molenstraat 6,
4811 GS Breda.
ንመን፦16 ዓመትን ካብኡ ንላዕልን፣
ቍጽሪ ሰባት ፦ ዝለዓለ 10

ሰሙን 31- ሓሙስ 5 ነሓሰ
ኣብ

LANDGOED WOLFSLAAR ብእግሪ ምዝዋር
Wolfslaar ሓደ ኻብቲ ኣብ ከባቢና ዚርከብ ጽብቕ ጕልትታት እዩ ። ባህ
ዜብል ናይ ክረምቲ ጕዕዞ! ካብ ሓደ መምርሒ ኽኢላ መግለጺ ምስ
ዚወሃባ። ግዜ ፦ 10.30 am - 12.00 ድ.
ኣበይ ፦ ሰዓት 10 00 ኣብ Nieuwe Veste, Bibliotheek Centrum, St.
Janstraat ክንእከብ ኣሎና። ንመን፦ 16 ዓመትን ካብኡ ንላዕልን። ቍጽሪ
ሰባት፦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መምርሒ ልዕሊ 10 ተሳተፍቲ። ፍሉይ
መዳያት፦ ዕጹው ጫማ ኣቐምጥ እሞ ሕማቕ ኵነታት ኣየር ኬስዕብ

ከሎ ካባ ዝናም ሒዝካ ምጻእ። ናብ ንብረት ተዅላ ብብሽክለታ ንጐዓዝ።

ሰሙን 32- ረቡዕ 11 ነሓሰ
ንእሽቶ ጎልፍ BREDA-NOORD
ኣብ Parkhoeve Breda-Noord ዚበሃል ቦታ ናይ እንስሳ ዘገዳም ንእሽቶ ጎልፍ
ክንጻወት ኢና።ግዜ፦ ሰዓት 3-5 ምሸት።
ኣበይ - ፓርክሆቭ ብራይዳ ኖርድ ቱሰን ደ ዲጅከን 101, 4826 GW Breda
ንመን ፦ ኵሉ ጽማቝ ኣራንሺን ጀላቶን ወይ ከረጺት ቺፕስን ኪወሃብ እዩ፣ ቍጽሪ
ሰባት ፦ ልዕሊ 30 ተሳተፍቲ

ሰሙን 33– ረቡዕ 18 ነሓሰ
ኣብ NIEUWE MARK ብጃልባ ምዝዋር
እቲ ጕዕዞ ኻብ ወደብ እዩ ዚጅምር። እታ ጃልባ
ብስፓንጃርድጋት ኣቢላ Spanjaardsgat de Singel

van Breda op. Route: Nieuwe Prinsenkade,
Academiesingel, Delpratsingel, Oranjesingel,
Wilhelminasingel, Boeimeersingel, Generaal van
Hamsingel, Vredenburgsingel, Weerijssingel,
Tramsingel, Prinsenkade.ኣብ መወዳእታኡ ናብ

ወደብ ክንምለስ ኢና

ግዜ፦ 15.00 (45 – 60 ደቒቕ)
እታ ናይ መዝገብ ጃልባ ኣብቲ ኣብ ወደብ ዝርከብ
ጋብላ ኢያ እትርከብ።
ንመን፣ 18ን ልዕሊኡን
ብዝሂ ሰባት፣ 12 ሰባት ጥራይ

ሰሙን 34– ሰሉስ 24 ነሓሰ
ናይ ከተማ ጉዕዞ
ናብታ ስዊትስፖት ቫን ብሬዳ እትበሃል ቦታ ኽትከይድ እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ። ብመገዲ ሽኮር
ተመላለስ ። ብዛዕባ እቲ ሽዑ ዝነበረ ታሪኽ ሕጅን ጸኒሕናን ናብቲ ቐደም ፋብሪካ ሽኮር ዝነበረሉ ቦታ
ኣብ ዝገበርናዮ ዙረት ከነካፍሎ ንኽእል ኢና። ኣብቲ ቦታ እቲ ናይ ጽሬት መሳለጥያ የለን ።
ግዜ፦ 14.00-15.30
መበገሲ ቦታ፦ Zoete Inval 4, (Aan de kant van Stolwerk)
ንመን፦ 16 ዓመትን ካብኡ ንላዕልን

ቍጽሪ ሰባት ፦ ልዕሊ 10 ተሳተፍቲ

WEEK 35 - DONDERDAG 2 SEPTEMBER
ብእግርና ኣብ MASTBOS ምጉዓዝ
ኣብቲ ብጥንታውነቱ ቐዳማይ ቦታ ዚወሃቦ ዱር ጽሕዲ እናኸድኩ ኸድኩ ።
ካብ ክልተ መሐበሪታት ክኢላ መግለጺ ብምሃብ ። ግዜ ፦
14.30 – 16.00 ኣበይ ፦
ሰዓት 14.00 ኣብ ኒዩ ቨስተ ቢብሊዮተክ ሰንትሩም ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ኣብ
ሰይንት ጃንስትራት ዚርከብ ኣጸድ ብሽክለታ ኣክብ ።
ንመን፦ 16 ዓመትን ካብኡ ንላዕልን
ቍጽሪ ሰባት፦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መምርሒ ልዕሊ 10 ተሳተፍቲ። ተወሳኺ ሓበሬታ፦ ዕጹው ጫማ ግበር
ሕማቕ ኵነታት ኣየር ኣብ ዚህልወሉ እዋን ከኣ ካባ ዝናም ኣምጽእ። ናብ ደ ኮጀልቫንገር ብብሽክለታ
ኸድና!

ሰሙን 36- ዓርቢ 10 መስከረም
ESTHER VAN HEES –

ሕጉስ ኩን
ንሓደስቲ ሰባት ዚኸውን ሙዚቃዊ ምርኢት ብሒደት ስነ-ጥበብ
ኣቢልካ ቛንቋ ነዘርላንድስ ፍለጥ ድምጺ ፦ ኤስተር ቫን ሂስ ፒያኖ ፦
ጀሮን ቫን ቭልየት ሳክሶፎን ፦ ሚገል ቦይለንስ
Esther Van Hees እትበሃል በልጅያዊት ደራፊት ሓጐስ ክበሃል ከሎ
ምስቲ ብቝልዕነታ ኣብ ናይ ወለዳ ሲዲ ጥርናፈ ዝረኸበቶ ሙዚቃ
ተሰማሚዕካ ምዝመር ማለት ኢዩ። ከም እኒ "ሳሚ " ብራምሰስ ሻፊ
"ሮዛን " ብዊም ደ ክሬን "ክልተ ኣዋልድ " ብረይሞንድ ቫን ሀት

ግሬንዉድ….ካብዚ ንላዕሊ ድማ ከምዚ ዝኣመሰለ ባህ ዘብል ክላሲካዊ መሳርሒታት ናይታ ረይሞንድ
ቫን ሀት ግሮይኑውድ ብዝብል ናይ ተመሳሳሊ ስም መዝሙር እተሰምየት 'ሕጉስ ቢን ' ዘርእስታ
ኣልቡማ ኢዩ ። እዚ ኣልቡም እዚ ብ2019 ወጸ እቲ ኣልቡምን እቲ ሙዚቃዊ ምርኢትን ከኣ ጽቡቕ ድግማ
ረኸበ ። ጀሮን ቫን ቭልየት ዚበሃል ወቓዕ ፕያኖን ሚገል ቦይለንስ ዚበሃል ሳክሶፎኒስት ንኽልቲኦም
ብሉጻት ሙዚቀኛታት ጃዝ ነዘርላንድስ 'ሕጉስ ምዃን' ዝብል መምርሕን ምድላዋትን ይህብ። እዞም
ሰለስተ ጕጅለ እዚኣቶም ኣብ ውሽጢ ንኣሽቱ ስነ-ጥበብ ናይ ጃዝ ናጽነት ክረኽቡ ኢዮም ዝደልዩ
ንትርጕም ናይቲ በዅሪ ጽሑፍ ከየጥፍኡ ኸኣ ሓድሽ ምድላዋት ገይሮም ኢዮም።In ኣብ ክረምቲ 2021
እቲ ባንድ ምስዚ ንእሽቶ ስነ-ጥበብ እዚ ኣብ ማሕበረሰብ ኣብ ዝርከብ ማእከላት ኣብያተ-መጻሕፍቲ
ማእከላት ስደተኛታት ከምኡውን ምስሓደስቲ ሰባትን ቋንቋ ነዘርላንድስ ዝማሃሩ ሰባትን ሓቢሩ ዝዓዪ
ሙዚቃዊ ምርኢት ከቕርብ ኢዩ። ብሰንኪ እቲ ኮሮና ዘስዓቦ ቕልውላው ኣብ መጋቢት 2020 ህያው
ሙዚቃ ደው ምስ በለ ኣስቴር 'ብቛንቋ ኢዩ ዝጅምር' ኢላ ከም 'ዓርኪ ዕላል' ኰይና ተመዝገበት ምስ
ሓንቲ ነዘርላንድስ እትመሃር ሶርያዊት ሰበይቲ ድማ ተጸምበረት። እዛ ሰበይቲ እዚኣ ቐልጢፋ ጥዕይቲ
መሓዛ ዀነት ሳላ ኣስቴር ከኣ ብፍላይ ንሓደስቲ ሰባት ሙዚቃዊ ምርኢት ከተዳሉ ሓሳብ መጸት ። እዚ
ተኸታታሊ ሙዚቃዊ ምርኢት እዚ በቲ ኣብ ሰገነት ዚርአ ምርኢት ካብ ማዕከን ስነ ጥበብ እተዋህበ
ህያብ እዩ ተኻይዱ።Link naar album Gelukkig zijn!
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