
سالم و به ضیافت افسانه¬ای ما خوش آمدید!
در Bokskogen زیر عنوان جشن فرهنگ کودکان در انجمن باغچه می¬توانید 

به دنیای قصه ها گام بگذارید. در کنج مطالعه¬ی ما برای لختی اسرتاحت کنید، 

کتابهای کودکان را باهم عوض و کتاب »کاناپه مادر پدربزرگ« را تجربه کنید. شاید 

دلتان بخواهد به روی آن کاناپه قدیمی برای لحظه ای بنشینید و آن را امتحان کنید 

ویا سالمی به یکی از چهره های کتاب بکنید؟ راستی درباره¬ی قایق¬های موزی 

چه میدانید؟    

در طول روزهای جشن فرهنگ در ماه اوت ۲۰۱۷ منایشنامه »کاناپه مادر پدربزرگ« 

- سفری در زمان و مکان، برای اولین بار به روی صحنه میرود. با آوای موسیقی 

کنجکاوی¬ها درباره¬ی گذشته و حال، درباره¬ی کاناپه، خانواده، قصه-ها، 

روایت¬هاو خواندن برانگیخته می شود. 

به همراه خانواده، همسایگان، مادر بزرگ، عموزادگان و عمه زادگان، دایی زادگان و 

خاله زادگان، خواهران، برادران، بهرتین دوستانتان و به عبارت دیگر متام خانواده و 

بستگانتان به ضیافت افسانه بیایید! چرا که نه!   

دیدار ما تا روزهای ۱۶ تا ۲۰ اوت در انجمن باغچه 

ساعات کار ما روزهای ۱۶ تا ۱۹ اوت از ساعت ۱۲ تا ۱۹ و ۳۰ دقیقه و 

روز ۲۰ اوت از ساعت ۱۲ تا ساعت ۱۸ است. منایشنامه روز جمعه ۱۸

 اوت ساعت ۱۳ و ساعت ۱۷ در Manegen به روی صحنه میرود.

این منایش رایگان است و به همه خوش آمد میگوییم. 

»کتاب تعطیالت تابستانی« و »ضیافت افسانه¬ای« تنها دو پروژه از  اقدامات 

بسیاری است که برای تبدیل شهر گوتنربگ به شهری که درآن ما برای کودکامنان 

کتاب می¬خوانیم صورت میگیرد، و بخشی از پروژه گوتنربگ شهر تساوی زن و مرد 

– شهری دارای بافت اجتامعی پایدار و مقاوم و  چهارصدمین سالروز گوتنربگ در 

سال ۲۰۲۱ است. 

در چهارصدمین سالروز گوتنربگ در ۲۰۲۱ ما ۴۰۰ سال قصه و داستان رسایی را 

گرامی میداریم. 

این منایش باهمکاری خانه فرهنگ »آلفونس اوبری«، و گروه های منایشی گاپت و 

باتالیون به روی صحنه می¬رود.       


