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20:30 – 21:30 ”پرنده  در قفس خویش خواب می بیند“
برگرفته از ساموئل  گوسیان 
دراماتورژی و کارگردانی: 

حسام  توکلی
(به زبان فارسی و آملانی)

18:30 – 19:30 ”ما گل های گریانیم“
گروه تئاتر پویا از رودگا

منت و کارگردانی: نرگس وفادار
(به زبان فارسی)

یک شنبه 18.11.2018 13:30 – 14:30 ”فیل و فنجون“
منایش کودکان از کلن  

منت و کارگردانی: سیام سید
(به زبان آملانی و فارسی)

18. & 21. – 25. Nov. 2018 
Urania Theater 

Platenstraße 32, 50825 Köln

20:30 – 21:45 ”آقای فالح زاده، سالم“
منت و کارگردانی: علی رستانی

(به زبان فارسی)

17.11.2018
Bürgerhaus Kalk

Kalk-Mülheimer-Str. 58
51103 Köln

”سالگرد“
انجمن تئاتر ایران و آملان از بن

نویسنده: آنتون چخوف
 کارگردان:بهرخ بابایی
(به زبان فارسی)

21:00 – 22:00

”تابلو“
گروه تئاتر شمشیر از پاریس

منت و کارگردان: منوچهر نامورآزاد
(به زبان فارسی)

18:45 – 20:00

”من نفرت منی ورزم“
گروه تئاتر دنیا از کلن

نویسنده: عزالدین ابوالعیش
طرح و ایده: محمدعلی بهبودی

(به زبان فارسی)

21:00 – 22:30

19:00 – 20:00 ”زندگی یک پناه جو“
صحنه برای حقوق برش از برلین

(به زبان آملانی)

”زندگی خیلی کوتاه است“
گروه تئاتر بومرنگ از اسن

منت و کارگردانی: مهدی مهدی آبادی
(به زبان فارسی)

 شنبه  17:4524.11.2018 – 17:00

”گمشدگان“
گروه تئاتر دریچه از فرانکفورت

دراماتورژی و کارگردانی: نیلوفر بیضایی
(به زبان فارسی)

یک شنبه  19:3025.11.2018 – 18:30

”داستان خرس های پاندا“
علی جاللی آنسامبل از کلن
نویسنده: ماتئی ويسنی يك

دراماتوژی و کارگردانی: علیرضا کوشک جاللی 
(به زبان آملانی)

20:30 – 21:45

”موسیقی آذربایجانی“
آذربایجان، رسزمین موسیقی و عشق

مریم آخوندی 

20:30 – 22:00

*         *         *

منایشنامه خوانی: ”شال، ترس، َمَمد“ 
منت و اجرا: عطا گیالنی

(گیلکی و فارسی)

برنامه های تئوریک

چهارشنبه  16:3021.11.2018 – 14:30

شنبه  16:3024.11.2018 – 14:30 منایشنامه خوانی ”آهای! با تو هستم، کجایی؟“
منت و اجرا: ابراهیم مکی

(به زبان فارسی)

جمعه  16:3023.11.2018 – 14:30 منایشنامه خوانی: ”یکی بود، یکی نبود“
منت: مجید رسسنگی / اجرا: رادمهر عالی پور

(به زبان فارسی)

مکان هر سه برنامه:  کافه ی تئاتر اورانیا

ورود آزاد

هرگونه تغییر در برنامه، به اطالع می رسد.

بهای بليط برای هر منايش: ۱۵ يورو / ۱۲ يورو با تخفيف
بهای بلیط برای دو منایش در یک شب:۲۰ یورو/ سه منایش در یک شب: ۳۰ یورو

بهای بلیط تئاتر کودکان: ۷ یورو
بهای بلیط برای کل فستیوال : ۸۵ یورو (بدون کنرست نامجو)

2695142 / 0163اطالعات و رزرو بلیط: *         *         *

چهارشنبه 21.11.2018 18:30 – 19:30 ”ماهی سیاه کوچولو“
تئاتر سایه - گروه سپیدار از بوخوم

براساس نوشته ی صمد بهرنگی
دراماتورژی و کارگردانی: بهاره صدفی 

 (به زبان فارسی)

18:30 – 19:30 ”مرگ و اقیانوس“
گروه تئاتر افغانستانی از برلین

منت و کارگردانی: فاطمه بخشی 
 (به زبان فارسی - دری)

جمعه 23.11.2018 17:00 – 17:45 ”لطفًا گوسفند نباشید“
منت و کارگردانی: علیرضا غالمی شیلرس 

از لوگزامبورگ
 (به زبان فارسی)

16:00 – 16:30
ورود آزاد

”آرش کامنگیر“
گروه تئاتر صحنه ی هامبورگ
برگرفته از داستان های کهن ایرانی 

منت و کارگردانی: محمد چهرازی
(به زبان فارسی)

بحث و گفتگو
”تئاتر و قتل عام“

سخرنان: نارص رحامنی نژاد
از آمریکا

(به زبان فارسی)

ورود آزاد
پنج شنبه  16:0022.11.2018 – 14:00

”افتتاحيه“ 
19:30 – 18:00 شنبه 17.11.2018  سخرنانی شهردار کلن

خانم الفی-شو- آنتورپس
ورود آزاد موسیقی***

گزارش فستیوال / بهرخ بابایی***
”کنرست - موسیقی ایرانی“ 

محسن نامجو
رشوع برنامه 21:00 از آمریکا

€35ورودی: ورود به سالن: 20:30

***

*         *         *

*         *         *


