
االجتماعية     
 غورليزت� لثقافة متقاسمة ناقلة

1 الصفحة

5,20 €

10,00 €

5,20 €

10,40 €

52,00 €

80,00 €

80,00 €

260,00 €

350,00 €

العالوة -  ألف السعر -  المحتوى -  باء ألف

يورو 5الدعم:  1ألف 

عام         ,

يف ائب 
الرض ألغراض المبلغ عن اإلعالن الحسابات   2023ويمكن بيان بتقديم

المرتبات          عن السنوي التعويض حالة ,

يف , 
المعين ائب 
الرض مكتب .إىل

       . رفع      السهل من يكن لم إذا خصوصا المساهمة هذه عىل الشكر جزيل ونشكركم
دوالرات 5هذه  . @Jugendliche: ) (  ! لول     يا

ً
معا تجمعوا أن

ً
أيضا .يمكنكم

-2ألف-   :
 Zلني كاميلو حقيبة
هاندورك      )  كاميلو سينما ,


يف اة المشزت� الحقيبة شخصيا(   13وستودع التقاطها ويمكن
/ 31حين�  يناير   ,


الثاين .   2023كانون عىل    العثور ويمكن السينما ساعات خالل
   ,

يف الحاىل, السينما /https://www.camillo-goerlitz.de/programm :برنامج

إليها:       3ألف  بحاجة العالم يزال ال عبارات !
العالم     140 لرؤية أيقونات أو رسالة

-10لمدة  كاميلو            ,

يف الرئييس, فيلمنا من 
 Zيومني قبل بيانك عرض سيتم ، ,


ثواين
القادم   كينو Zأن.       2023سومزت الواضح ومن حات، المقزت� كاميلو فريق وسيستعرض

الجنيس,         الميل , qومزدويج 
 Zوالمثليني السامية ومعاداة الجنيس, 
 Zوالتحزت العنرضية
ومغايري         الجنيس, الميل , qومزدويج 
 Zوالمثليني والمثليات الجنسانية الهوية ومغايري

الهوية         ومغايري الجنيس, الميل , qومزدويج 
 Zوالمثليني والمثليات الجنسانية الهوية
ليست         الجنسانية الهوية ومغايري الجنيس, الميل , qومزدويج 
 Zوالمثليني الجنسانية

إليها            بحاجة العالم يزال ال أفكار أو أفكار أو كلمات أو .عبارات

كاميلو:    4ألف  سينما بطاقة قسيمة
قبل          التذاكر شباك من جاعها واسزت� القسائم عىل الحصول من  30ويمكن دقيقة

        . الموقع  عىل الحاىل, السينما برنامج عىل العثور يمكن الفيلم  بداية
https://www.camillo-goerlitz.de/programm/   من حجزها خالل ويمكن

يورو 50الدعم:  5ألف 
وبشهادة التبرع هذه، يكون المشروع مخصصاً ومباشراً ويمكن

. وسترسل شهادة2023المطالبة بالمبلغ ألغراض ضريبية في عام 
 .التبرع بالبريد اإللكتروني

6ألف  : Canapa -> Private ü The streaming 
portal of CamilloKino Görlitz

  : للبث        -  عرضنا أي العهد حديثة
ً
أيضا يه, المحلية االجتماعية 
 غورليزت� وثقافة

سينمانا           خارج هاوس آرت فئة من ممتازة وأفالم أفضل لمشاهدة .يدعوك

7ألف  : Canapa ->      لمؤسسة بك الخاص البث هدية اك اإلرش�
اختيارك   من اجتماعية

/          ! يمكنك   العالوة هذه مع األسئلة Zوتثزت تلهم الجيدة واألفالم الثقافة يه, السينما
يستخدم            وهذا تقاعد، دار أو مدرسة أو للشباب، عمل بمؤسسة ع qالتزت يمكنك
       .      
 غورليزت� كاميلوكينو من البث بوابة يه, كانابا شهرا عرش� , 
اثين لمدة كنابا .عرض

األطفال:   8ألف  سينما سينما
يصل            الذين الشباب أو األطفال من مجموعة معالجة يمكنك العالوة هذه مع

إىل   . 40عددهم يتم           لطيف سينما ظهر بعد األشخاص مرافقة ذلك ,

يف بما طفال،

تيب     الزت� طريق عن الفيلم .اختيار

كاميلو:    9م سينما قاعة Zتأجزت

بشكل             وعنا مرش� دعم يتم الجائزة، وب��هذه الميالد عيد حفلة أو الميالد عيد سواء
ين            ترش� ,

يف لكم متاحة لدينا السينما غرفة ستكون المقابل ,


ويف ومخصص، محدد
 /    /qديسمزت األول كانون أو qنوفمزت ,


عرضنا.     2023الثاين مع أيضا رشور وبكل
 -  :   . السبت      الثالثاء المحتملة التواري����خ خاص كعرض الوقت ذلك ,


يف ,
.السينماين�

https://www.camillo-goerlitz.de/programm/
https://www.camillo-goerlitz.de/kontakt/


االجتماعية     
 غورليزت� لثقافة متقاسمة ناقلة

2 الصفحة

520,00 €

104,00 €

1.250,00 €

178,50 €

2.000,00 €

1.860,00 €

1.750,00 €

20,00 €
10,00 €

47,00 €

20,00 €
650,00 €

يورو 500دعم:  10ألف 
    . المبلغ       عن اإلعالن ويمكن وع للمرش� ومخصصا ا مبارش� دعما المساهمة هذه وتوفر

عام     ,

يف ائب 
الرض ائب      2023ألغراض 
الرض مكتب إىل الحسابات بيان بتقديم

المرتبات       عن السنوي التعويض حالة ,

يف , 
.المعين

,:   1باء 

زويف مهرجان تذكرة  

عام       ,

يف أبوابها المستقبل رؤى من    2023وستفتح ة الفزت� ,


/ 9يف إىل  يونيه حزيران
18        . / بأعمال 

ً
أيضا المعرض سيمتىل� ، 
 Zالمقيمني 
 Zالفنانني إىل وباإلضافة يونيه حزيران

      . حديقة     أيضا هناك سيكون الحال، بطبيعة المختارون الطلبات مقدمو بها يقوم
      . إىل      الوصول يمكنك المهرجان تذكرة مع نامج qالزت بنود من Zوالكثزت لتبىق� ة Zالبزت

أحداث      إىل ودخولك تريد كما أيضا  AL المعرض  !مضمون
[URL=https://www.zuvi-festival.de/]   المهرجان حول .أكزت�

دوريس:    2باء  شجرة األصلية اللوحة  "Lllapalloma"  ،
30x40 سم

  . دوريس          كان وإنتاجها ماري ولوحات اللوحات مع تتعامل رسامة يه, باوم دوريس
السيارات        لتقاسم وع مرش� أول ,


يف مؤيدا بالفعل - "n-mobil" باوم  
 غورليزت� ,

يف

  :      . اللبالوم   ورم بالعمل باوم دوريس تدعم حملتنا للجمهور ومفتوح .زغورزيليك

" 3باء-   "     :، أنا ذلك أعتقد دوريس شجرة الطباعة 60فن x80 
سم

  . دوريس          كان وإنتاجها ماري ولوحات اللوحات مع تتعامل رسامة يه, باوم دوريس
السيارات        لتقاسم وع مرش� أول ,


يف مؤيدا بالفعل - "n-mobil" باوم  
 غورليزت� ,

يف

   :      . أنا   لذلك أعتقد، بالعمل باوم دوريس تدعم حملتنا للجمهور ومفتوح زغورزيليك
.كذلك

لوكا:   4باء- األصىل, العمل  Thiel_Title: "اللغالفات"
المستعار    -     باسمه أيضا المعروف ثيل لوكا الشاب  Kunstwärther" الفنان

Thiel" -      عام منذ 
 غورليزت� ,

يف االبتكاري.      2019كان أسلوبه فإن ء، ,

يش� كل وفوق
ه         
 Zيمزت الطليعية والجماليات الشكل عن الدائم والبحث جذري .بشكل

سلسلة: 5باء-  "Brown"     ��������،مجموعة ودر، رش� ألكسندر قبل من
20قطعة،  12 x30     إطار إطار، بدون 40سم x50 ،سم

.اإلطار

بالفعل             وهو 
 غورليزت� من الجدد 
 Zالقادمني أحد ودر رش� ألكسندر يكون أن المحتمل من
      . ساكسونيا   ق برش� الشخيص, وارتباطه بالمزاج إحساسه الرائع بمظهره معجب

   " كصور       " كثمنة متاحة براون سلسلة ,
حقيىق� مغزى ذات نظر وجهات ينتجان

هنا.    طويلة السلسلة .أصلية

6باء  : Amé Cardenas "Lippen Flower", 
80cmx100cm, acrylic on Canvas

     .   ) وألوانها )  الخرسانية وأشكالها النظيفة فخطوطها بقوة تنفجر كارديناس أيم, أعمال
    . وطنه         يستلهم ما ا Zوكثزت للحياة مؤكدة دوافع األحيان من Zكثزت ,


يف تظهر الالمعة
, qالكوين.

الثقافات:     1جيم  المتعدد 
 qوالخزت الطبخ كتاب رابريكا          ,

يف إنشاؤه تم 
 qوخزت طبخ كتاب يه, العالوة .هذه

الخاص:     2جيم- إنتاجنا من ,

هوين رابريكا الذوق            حيث من وع المرش� دعم أيضا نريد بنا، الخاص العسل إنتاج .مع

لمدة:     3جيم- تعمل عمل الهواء   3ورشة عىل ساعات
من         مجموعة من جزء أنت العالوة، هذه .    5مع ساعات  ثالث غضون ,


يف أشخاص
   . إلعطاء         أيضا ن Zجزت الحية الصوتية التكنولوجيا عالم عىل ثاقبة نظرة هناك  :ستكون

-)
رابريكا:  4جيم- قميص ليس   أيضا .Rabrykant:innen قميص

الغرف:   5جيم- Zتأجزت رابريكا    / رابريكا        ,

يف واحد مساء واحد ليوم الغرفة استئجار ن يقزت� العالوة، هذه .ومع


	الجدول 1

