
مرحبا وأهال وسهال بكم يف مهرجان الحكايات الخيالية
Boksko�  بإمكانك أن تدخل إىل عامل الحكايات الخيالية يف غابة الكتب ”بوك سكوج ن

Trädgårds� خالل احتفالية ثقافة األطفال يف اتحاد تريد جوردس فوريننج ن ”genn

förenningenn. بإمكانك االسرتخاء فرتة قصرية يف زاوية م ن زوايا قراءة الحكايات لدينا 

 .”Farfars mammas soffa وتبديل كتب األطفال ومعايشة كتاب ”صوفا أم جدي

ورمبا تود أن تجرب الجلوس عىل الصوفا القدمية أو رمبا تريد القاء التحية عىل أحد 

األشكال الخيالية التي تلعب دورا كام هو مذكور يف الكتاب؟ عىل فكرة، ماذا تعرف ع ن 

قوارب املوز bananbåtar؟

خالل أيام احتفالية الثقافة يف شهر أغطس )آب( 2017 سيتم تقديم أول عرض مرسحي 

لحكاية ”صوفا أم جدي – رحلة عرب الزمان واملكان”. ع ن طريق ايقاعات موسيقية 

يتم إثارة الفضول حول الوقت السابق والوقت الحايل، وع ن الصوفا وع ن العائلة وع ن 

الحكايات الخيالية وع ن الروايات والقراءة.

اصطحب معك أفراد العائلة، أو الجريان أو الجدة أم األب أو أحد أبناء األعامم أو 

األخوال أو أخوك أو صديقك املفضل وملاذا ال تصطحب كل أقاربك وتأيت سويا معهم 

إىل مهرجان الحكايات الخيالية.

نأمل رؤيتكم خالل الفرتة 16 – 20/8 يف اتحاد تريد جوردس فوريننج ن 

مواعيد االفتتاح هي 16 – 19/8 الساعة 12.00 – 19.30 ويوم 20/8 ما بني الساعة 

12.00 – 19.30 ويوم 20/8 ما بني الساعة 12.00 – 18.00. يتم تقديم العرض يوم 

.Manengenn الجمعة 18/8 الساعة 13.00 والساعة 17.00 يف منطقة املرسح مانيج ن

الحضور مجاين ونرحب بالجميع.

 Sagofenstenn ومهرجان الحكايات الخيالية Sommarlovsbokenn كتاب عطلة الصيف

هام اثنني م ن اإلجراءات التي تهدف إىل جعل يوتيبوري املدينة التي نقرأ فيها ألطفالنا 

وجزء م ن يوتيبوري التي تسودها املساواة – ولجعل املدينة بكاملها ذات استدامة 

اجتامعية واحتفاالت يوبيل الـ 400 سنة يف عام 2021.

خالل احتفاالت يوبيل عام 2021 سنحتفل مبرور 400 سنة م ن القصص الخيالية 

والحكايات.

يتم تنفيذ االستعراض املرسحي بالتعاون مع بيت الثقافة ألفونس أوباري ومرسح 

جابت ومرسح باتاليون ن.


