Von Grenzen und Grenzverschiebungen
Ein Schreib und Buchprojekt
Ausschreibung für Kinder und Jugendliche aus dem Ruhrgebiet
Zwischen 10 und 20 Jahren

اطفال و جوانان عزیز منطقه رور:
ما در یک زمان زندگی میکنیم که میشود در بسیاری از محدودیت ها (مرزها) صحبت نمود .راجع به محدودیت های خودمان و
دیگران  ،ار همه بیشتراین ها مربوط می شود با بحران پناهنده گان  ،اما این به محدودیت های امروز باقی نمانده بلکه به بسیار
چیزهای دیگر نیز مرتبط است  :اینکه ما چه کسی هستیم  ،برای چه ایستاده ایم و به کجا می خواهیم برویم .
اطفال و جوانان این منطقه  ،بسیار مهم است با یک رویش بخصوص که متداول است حدود را بدانیم در غیرآن همه چیز زایل
(غیرمشخص ) می شود وشکست می یابیم  .همچنان الزم است که همیشه آزادانه بصورت انفرادی یا با دیگران به سمت دیگری
حرکت کنیم تا به محدودیت ها پیروز شویم و الی به جلو آمده نه می توانیم اگرشخص دقت یا مواظبت نکند وعمیقأ به آن توجه
نشود و گاهگاهی م حدودیت های خود را به تأخیر بیاندازد شاهد شکست خواهد بود .این دقت می تواند در بین فامیل  ،رفیقان ،
مدرسه  ،کار یا موسسه صورت گیرد  .ما یکجا با هم زندگی میکنیم و هم دیگر را می شنا سیم و رویا های داریم که بعضأ این ها
به یک جهت و بعضأ به جهت دیگر قرار می گیرند
واضیح است که این موضوعی (محدودیت وتغیرمحدودیت ) شامل همه ای ما می شود  ،به ما و زندگی مشترک ما به منطقه
رور ومکان های دیگر،

ما شمارا دعوت می کنیم برای نگارش پروژه ای کتاب نو که تشریح کنید محدودیت و محدودیت های تغیر پزیرتان را که آنجا
زندگی دارید  .بی تفاوت که وقت و یا حاال درمنطقه رور مهاجرت نموده اید یا زندگی دایمی دارید .

هر یک از شما دعوت هستید !
کدام شکل می نویسید ؟
اجازه دارید بنویسید که چه می خواهید  :یک قصه  ،یک داستان  ،یک شعر ،یک طنز ،یک حکایت  ،یک تکست  ،یک گزارش
یک  Selamیک  Rapیک نمایشنامه و یا آنچه عالقه تان است .

وسعت یا حجم هرتکست نباید اضافه از سه صفحه باشد ومی توانید تا سه تکست را بنوسید .
در ارسال تکست تان لطفأ نام  ،آدرس  ،ایمیل  ،نمره تیلفون و سن تان را بنویسید و آنچه را می نویسید مورد تأئید تان باشد چون
تکست تان نشر یا چاپ می شود  .می توانید تکست تان را به زبان آلمانی و یا فارسی بنویسید .

Einsendeschluss :
Bis zum 1. August 2016 beim Kulturzentrum Grend
z.Hd. Herr Artur Nickel
Stichwort , Grenzen
Westfalenstraße 311
45276 Essen

Oder per Mail an
arturnickel@web.de
Nachfragen:
Artur Nickel
Tel: 02327/ 974246 oder artrnickel@web.de
Geest- Verlag , Alfred Büngen
Tel: 04447/856580 oder info@geest-verlag.de

