
آیا عاشق نوشنت هستید؟ 
دوست دارید با افراد جدید آشنا شوید، 

نوشته تان را منتشر و در منایشگاه شرکت کنید؟ 

این کارگاه با همکاری نویسندگان «اینگرید استورهوملن» و «آسیه امینی» و عکاس «جواد منتظری» برگزار می شود. 

این برنامه در یک آخر هفته بهاری در فالستاد سنتره به اجرا در می آید: 

برنامه: 
روز اول: - شنبه ۱۸ مارچ 

روز دوم: - شنبه ۱۹مارچ 

چه کسی می تواند شرکت کند؟ 

فرصت ثبت نام تا ۵ مارچ ۲۰۱۷

کجا؟ 

همه جوانانی که می توانند نروژی و فارسی صحبت کنند، می توانند ثبت نام کنند. 
ظرفیت پذیرش برای ۲۰ نفر وجود دارد. کمترین سن برای ثبت نام ۱۵ سال است.  

این دوره رایگان است و غذا ، محل اسکان و خواب برای شرکت کنندگان 
 در نظر گرفته شده است. 

کارگاه در «فالستادسنتره» در شهر اِکنه در  
کمون لوانگر برگزار می شود. 
www.falstadsenteret.no به ایمیل (påmelding skriveverksted) نام، آدرس و سن خود را با ذکر

 post@falstadsenteret.no بفرستید. همچنین چند خط در باره خود و انگیزه تان 
 برای شرکت در این کارگاه بنویسد. پذیرش شما در این گارگاه تا ۱ مارچ ۲۰۱۷

به اطالع تان خواهد رسید. 

Falstadvegen 59, N-7624 Ekne | www.falstadsenteret.no | T +47 74 02 80 40 | O.NR 982912393

«فالستادسنتره» امیدوار است با برگزاری «جلسات 
فرهنگی» محلی باشد برای دیدارهای اجتماعی 

جوانان با پسزمنیه های فرهنگی متفاوت. 
در این برنامه هم فعالیت های خالق و هم 
فعالیت های اجتماعی گنجانده شده است. 
روز اول برای کارگاه نویسندگی در نظر گرفته 
شده است. یک گروه با زبان نروژی حتت نظر شده است. یک گروه با زبان نروژی حتت نظر 
نویسنده اینگرید استورهوملن کار خواهند کرد. 

گروه دوم با زبان فارسی حتت نظر نویسنده مهمان  
آسیه امینی کار خواهند کرد. شرکت کنندگان باید 
به یکی از این دوزبان مسلط باشند. در روز دوم 
شرکت کنندگان به کارشان بر روی منت از طریق 
عکس و تکنیک های انتشار ادامه می دهند.  

منت ها و عکس هایی که در کارگاه تهیه می شود منت ها و عکس هایی که در کارگاه تهیه می شود 
در کاتالوگ این مرکز منتشر می شوند و 

عالوه بر این در منایشگاهی در «فالستاد سنتره» 
هم به منایش در می آیند.  

همه شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه را 
 دریافت می کنند. 

۱۰.۰۰ - ۱۰.۳۰    ورود، چک این و پذیرش 
۱۰.۳۰ - ۱۲.۰۰   آشنایی با روند کارگاه نویسندگی 

۱۲.۰۰ - ۱۲.۳۰    ناهار 
کارگاه نویسندگی در دو گروه موازی (نروژی و فارسی)      ۱۷.۰۰ - ۱۲.۳۰

برنامه توسط اینگرید استورهوملن و آسیه امینی ارائه می شود. 
شام      ۱۹.۰۰ - ۱۸.۰۰

۱۹.۰۰ - ۲۳.۰۰    فعالیت های اجتماعی     فعالیت های اجتماعی 

صبحانه       ۱۰.۰۰ - ۹.۰۰
کارگاه گرافیک و عکاسی در دو گروه موازی (نروژی و فارسی)      ۱۳.۰۰ - ۱۰.۰۰

برنامه توسط یورده و جواد منتظری ارائه می شود.  
۱۳.۰۰ - ۱۳.۳۰    ناهار 

۱۳.۳۰ - ۱۵.۳۰   پرزنتیشن / خالصه و چکیده / توزیع گواهی دوره 
۱۵.۳۰       برگشت 

- کار و مترین در باره نویسندگی خالق حتت نظر نویسندگان حرفه ای 
- برخورداری از کمک یک عکاس و یک تصویرگر برای تهیه تصاویری برای آرایش تصویری نوشته تان 

- مشارکت در برپایی منایشگاه 
- آشنایی با دیگر جوانان منطقه تروندالگ 

«فالستادسنتره» شما را به کارگاه خالق نویسندگی برای جوانان در تاریخ ۱۸ - ۱۹  مارچ  ۲۰۱۷ دعوت می کند. 


