
 ؟کب اور کہاں

 

ہم آپ کو صحیح پتہ دیں گ -صبح دس بجے ےس شام چار بجے تک ورڈاؤ میں   2020اکتوبر  24بروز ہفتہ   ۔ 

 ۔آپ ےک اندراج ےک لئے جانا جاتا ہ  

 

 ؟  یہ ہ  کیا

 

! اس بار ےک طور پر  2017نسل پرستی   ےک خالف فیسٹیول یک ڈانس ورکشاپ دورسے مرحےل میں چیل گتے  

ے  ن ےک ساتھ نسل پرستی اور بااختیار بنانن ےس متعلق ڈانس تھیٹر ورکشاپتھتں تھیئیں ! 

 

 
 
 محفوظ ماحول اور محفوظ جگہ میں ہم اپنن مختلف نسل پرستی ےک بارے میں بات کریں ےک

 رقص اور نقل و حرکت ےک ذریےع تجربات کا تبادلہ کرنن اور ایک دورسے کو بااختیار بنانن ےک قابل ہونا

 

 کہ نسل پرستی ےک واقعات اور خود ےس نمٹنا ہ   یک حمایت. 
 
ہم یہ بیھ سیکھیں ےک  

 ۔اپتن اور دورسوں یک حفاظت کرو

 

 ؟ کس ےک ساتھ

             

تیو تیان ڈانس تھیٹر ےک اساتذہ اور نسل پرستی ےک خالف رسگرم کارکن ہیں اور نارتھ رائن ویسٹ فیلیا ےس تعلق رکھنی  

۔   ہیں

 

 ؟میں کس طرح سائن اپ کرو ں

 

ی افراد ےک لئے کھال ہ  جو  ن / غٹں بائٹن سال ےک درمیان نسل پرستی    16ےس   13یہ ورکشاپ تمام لڑکیوں اور ٹرانس / بیں

۔   کا تجربہ رکھنی ہیں

 

/رابطہ کرسکئی ہیں  2020اکتوبر  22آپ اپنن آپ  تک انسٹاگرام  یا فیس بک ےک ذریےع رجسٹر  

https://www.facebook.com/wirlautstark  

@wirlautstark 

 

۔   اندراج کرنی وقت ، براہ کرم اپنا نام ، عمر اور اسکول بتائیں

 

! ورکشاپ جرمن میں ہوتی ہ  ، ہم   جرمن مقررین: ہر سطح ےک اندر استقبال ہ 

۔
 
 لیکن نقل و حرکت اور جسماتن زبان ےک ذریعہ بیھ بہت کچھ اظہار کریں ےک

 

وبات اور دوپہر کا کھانا فراہم کیا جانے گا  ۔ براہ کرم درج ذیل الئیں مشر  

 

 !رضامندی ےک دستخیط اعالن 

 گرم موزے ۔  

ے۔   ر آرام دہ اور پرسکون کٹ   



ن قلموں ےک ساتھ آپ کا اپنا پنسل کیس۔  رنگیں  

پینن یک بوتل   ۔ 

 

۔ ہم حفظان صحت اور پر توجہ دینی ہیں  کاء یک تعداد کورونا یک وجہ ےس محدود ہ   رسر

 !فاصےل ےک قواعد

 

 


