
األطفال يُريدون المشاركة في اتخاذ القرار. حيث لديهم أفكار جيدة ورغبات 
كبيرة، فضالً عن أنهم يراقبون األحداث السياسية عن كثب بصورة أكبر مما 

يعتقد الكبار. معرض "خطابات األطفال إلى المستشار" يعرض الرسائل 
الُمرسلة إلى ويلي برانت من عام 1972 المليء باألحداث السياسية.

وفي الرسائل المكتوبة بحب، يتمنى األطفال للمستشار التوفيق، ويوبخون 
خصومه السياسيين، ويهنئونه بوٍد على فوزه في االنتخابات.

في ورشة الكتابة الخاصة بنا "خطابات إلى العمدة"، يمكنكم كتابة خطاب إلى 
عمدة بلدية لوبيك، يان لينديناو، بأنفسكم - وستتلقون رًدا عليها بالتأكيد! ستجد 

المزيد من المعلومات على الصفحة الداخلية.

www.willy-brandt-luebeck.de

إلى  األطفال   خطابات 
االتحادي المستشار 

بالغين معرض األطفال والشباب وال

 4 يوليو – 14 أغسطس 2022 | يوميًا من الساعة 11 – 18
Königstraße 21 | مؤسسة ويلي براندت في لوبيك

الدخول مجانًا
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المستشار! "عزيزي 
الحضانات." المزيد من  إلى  نحتاج 

هانوفر من  مارتينا 

براندت.! ويلي   "عزيزي 
رجاًء، ابق في الحكومة."

6 سنوات إيزابيل، 

كنت  التصويت،  بإمكاني  كان  "لو 
التصويت  يمكنني  لكن ال  لك،  سأصوت 

ألن عمري تسع سنوات فقط."
فرانزيسكا سابينا 

المستشار االتحادي
مؤسسة ويلي براندت

مؤسسة ويلي براندت في لوبيك



الحركة "األجنحة  مسرح 
البهلوانية - قوى سحرية"

مع مدرسة الرقص
 رونجا ستيجمان

 25 يوليو | 26 يوليو | 27 يوليو
 من الساعة 10 حتى 12 | من عمر 5 حتى 8 أعوام

من الساعة 13.30 حتى 16.30 | 
من عمر 9 حتى 12 عاًما

المتحف  حكايات في حديقة 
"الرغبة في االستماع"

مع ساردة القصص أنا مالتين

 3 أغسطس | 5 أغسطس | 10 أغسطس | 12 أغسطس
الساعة 15 | من عمر 3 حتى 10 أعوام

الكتابة   ورشة 
العمدة" إلى  "خطابات 

مع قرصان الكتب
مارتين جريس

9 أغسطس | 10 أغسطس
 من الساعة 9.30 حتى 13 | 

ا من عمر 8 حتى 12 عاًم

"قصص خيالية" مع سفينة 
كونسيلوس القراصنة 

تبحر في مياه لوبيك
 مسرح العرائس

14 أغسطس
الساعة 14.30 | بدًءا من 4 أعوام

ستجد المزيد من المعلومات على الرابط
www.willy-brandt-luebeck.de

ا. المشاركة والدخول مجانً
م لزم التسجيل باالتصال على الرق ي

0451 / 122 425 0

ا. يً قة حال ُمطب ة ال نظافة الصحيّ تسري قواعد ال
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برنامج الصيفبرنامج الصيف
لألطفاللألطفال

برنامج الصيفبرنامج الصيف
لألطفاللألطفال


