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 شتریب حاتیتوض
  

 شما لمیشما، ف داستان
 

 استفاده از كمره د،یده یرا توسعه و گسترش مخود  لمیف یها دهی)وركشاپ(، شما ایآموزش یکارگاه ها در
داستان و  دیکن ی. شما خودتان انتخاب مدیشو یخود م یها لمیف شیرایقادر به و نی( ، صدا، نور وهمچننی)دورب
شما، رسیدن شما به  فرار لیتواند راجع به دال یم تانیها لمیف : مثال یبرا مهم هستند. لمتانیف یرا که برا یمسائل

باشد. ما به دنبال کمک به  ندهیآ یبرنامه ها ایخانواده و  ،یدوست ،مردم جدید د،یجد ی، برخوردها دیجد یك كشور
 .میاز آنها هست لمیو ساختن ف تانیها دهیبردن ا شیپ یشما برا

  
   روز خواهد بود ۵دو بار انجام خواهد شد و هر بار   لمیآموزش ف یکارگاه ها

گردانندگي و ویرایش /هنر نمایيتصویر،صدا،:صول و اساس را خواهید آموختشما ا ۲۰۱۷  /۰۳ /۱۷ تا ۱۳از
 . تصویر برداري، ویرایش تصویر و صدا ۲۰۱۷  /۰۴ /۰۷ تا  ۰۳از و لمیف

)کمره(  نیدورب ی. هم جلودیکن یم لمیف یبه صحنه  لیها را تبد دهیو با کمک ِ هم ا دیده یم لیتشک میت کی شما
خود را در كامپیوتر  لمیهست. شما ف یمیو ت یکار گروه کیساختن  لمیکه ف دیداشته باش ادیوهم پشت صحنه. به 

 .شد اهدشما نمایش داده خو لمیویرایش خواهید كرد و در آخر هفته ف
 

 !)وركشاپ( شرکت کنند یآموزش یدر کارگاه ها توانندیسال م ۲۶تا  ۱۸جوان  مهاجرین
 ادیداشته باشید. اگر شما فكر میكنید عالقه مند به  یشما دانش خاصشرکت در این وركشاپ ها نیاز نیست  یبرا

پس آغاز  ٫دینیکار و آموزش بب گرانیو با د گرانیاز د دیداریهستید و دوست م یجدید یایو ورود به دن یریگ
 .( نیز بدوش ما میباشدطیبوده و صرف غذا و تكت راه )بل رايگاندراین وركشاپ  اشتراک.كنید
 .هر یک از اشتراک كننده گان مدرک این وركشاپ داده خواهد شد پایان به در
 

كه كالس زبان دارند با  یدیگر مترجم وجود خواهد داشت. اشخاص یزبانها یبرا و یانگلیس ،ی: آلمانزبانها
 .تماس خواهیم گرفت یمسئولین مدرسه شان جهت دریافت تعطیل

نویسنده  لمساز،یدو ف وستف هماس به پیش خواهد انجامید كه هرگ یبا خانم كاتیا پروچكه و آقا یآموزش یها کارگاه
  .و معلم هستن

 
 .ریدیبا ما تماس بگ ۲۰۱۷\۰۲\۲۷از  شیاشتراك نمایید، لطفا تا پ لمیآموزش ف یین کارگاه هاا میخواهید در اگر


