
بچه ها می خواهند مشارکت کنند. آنها ایده های خوب و آرزوهای بزرگ دارند 
و رویدادهای سیاسی را بسیار دقیق تر از آنچه بزرگترها معموال قبول می کنند 

دنبال می کنند. نمایشگاه »نامه های بچه ها به صدراعظم«، نامه های فرستاده 
شده به ویلی برانت در سال پرمجادله 1972 را به نمایش می گذارد.

در نامه هایی که با عالقه فراوان نوشته شده اند، بچه ها برای صدراعظم انگشت 
شصت می کشند، از مخالفان سیاسی او انتقاد می کنند و با آسودگی، برنده 

شدنش را در انتخابات تبریک می گویند.

در کارگاه نوشتن ما با عنوان »نامه هایی به شهردار«، شما می توانید خودتان 
نامه ای به شهردار لوبک، یان لینِدناو )Jan Lindenau( بنویسید – حتما 
یک پاسخ دریافت می کنید! اطالعات بیشتر درباره آن را می توانید در داخل 

پیدا کنید.

www.willy-brandt-luebeck.de

کودکان نامه های 
به صدراعظم

نمایشگاهی برای کودکان، نوجوانان و بزرگساالن 

 4 ژوئیه - 14 اوت 2022 | هر روز ساعت 11 - 18
Königstraße 21 | خانه ویلی برانت در لوبک

ورود رایگان 

© AdsD/Friedrich-Ebert-Stiftung

»آقای صدراعظم عزیز!
داریم.« نیاز  بیشتر  ما مهدکودک های 

هانوفر از  مارتینا 

برانت عزیز  »ویلی 
لطفا در دولت بمان.«

6 ساله ایزابله، 

»اگر می توانستم رای بدهم، تو را 
نمی توانم  انتخاب می کردم ولی هنوز 
رای بدهم چون هنوز نُه سال دارم.«

فرانسیسکا زابینه 

صدراعظم آلمان
 بنیاد ویلی  برانت

خانه ویلی برانت در لوبک



تئاتر موزون »پرنده های 
آکروباتیک – قدرت جادویی 

شاد«
 با مربی رقص 

)Ronja Stegmann( رونیا اشتگمان
.27.7 | .26.7 | .25.7

 ساعت 10 تا 12 | 5 تا 8 سال
ساعت 13.30 تا 16.30 | 9 تا 12 سال

داستان هایی در باغ موزه 
شنیدن« »اشتیاِق 

با داستان  گو
)Anna Malten( آنا مالتن

.12.8 | .10.8 | .5.8 | .3.8
ساعت 15 | 3 تا 10 سال

نوشتن   کارگاِه 
»نامه هایی به شهردار«

با دزد کتاب
)Martin Gries( مارتین گریس

.10.8 | .9.8
ساعت 09:30 تا 13 | 8 تا 12 سال

»دریای کوچک« با موش 
کونسیلیوس َکشتی 

 و تئاتر 
Lübecker Wasser Marionetten

.14.8
14.30 | باالی 4 سال

اطالعات بیشتر در
www.willy-brandt-luebeck.de

شرکت و ورود رایگان است.
ام نویسی الزامی از طریق ن

0451/122 425 0

د. ن مقررات بهداشتی مربوطه و جاری معتبر هست
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برنامه تابستانبرنامه تابستان
برای کودکانبرای کودکان


