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الفتتاحية

الشارات
إ
تم وضع إشارات وعالمات تخطيطية يف جميع أقسام الكتاب التحضريي لتدل عىل تعليامت أو تعريف ما أو
نصيحة وت َم تعليم الجوانب التي ينبغي أن يخصص لها اهتامم خاص يف سياق مرشوع ما بإشارة «انتباه» .و
قد أخذت املؤلفات صور بسيطة من لغة اإلشارة لتدل عىل الكلامت التالية  :انتباه ,مثال ,تعريف  ,ملحوظة
ملحوظة

تعريف

مثال

انتباه

الجنس
لديكم فكرة رائعة ملرشوع مرسحي خاص بكم ،ولكن ال تعرفون كيف تبدئون؟ ما الذي تحتاجونه لتحقيق
مرسحية أو أداء؟ كيف ميكنك متويل اإلنتاج الخاص بك؟ كيف ميكنكم اإلعالن بأفضل شكل وكيف تجلبون
الصحافة للكتابة عنكم؟ وما هي اللوائح القانونية التي يتعني عليكم مراعاتها؟
املستقل أوما يسمى املرسح الح َر متنوع ومفعم بالحياة.
َ
ساكسونيا السفىل كبرية وملونة  -وخاصة املرسح
مرحباً بكم يف هذا املجتمع! تقدم رابطة املرسح الحر يف ساكسونيا السفىل و بيت املرسح يف هيلدسهايم
املشورة وتجاوب عىل جميع األسئلة املتعلقة بهذا املرسح
اآلن قمنا بجمع سنواتنا الطويلة من الخربة ووضعناها يف كتب تعليمية( تحضريية/متهيدية) لتكون دليل
املستقل .يوفر الكتاب التحضريي املعلومات األولية للمبتدئني ويناسب
َ
عميل و ملموس للعاملني يف املرسح
أيضاً كنسخة محدثة مدمجة للمتقدمني

تم َاستخدام يف هذا الكتاب التمهيدي لغة محايدة جنسياً .وبالتشاور مع مفوضني مختلفني من جامعة
اليبزيغ ،اختارت املؤلفات منوذجاً يسمح بأكرب قدر ممكن من الوصف الذايت .لهذا السبب يف كل مصطلح
يشمل عدة أشخاص ذكورا ً وإناثاً تم إضافة إشارة خاصة إىل جذر الكلمة  ،والذي ينبغي أن يفهم عىل أنها
«مساحة حرة للتسمية الذاتية» .وبذلك تم تفادي «الفجوة» بني الجنسني ،التي توحي بوجود متييز بسيط
بني الذكور واإلناث .ومل يتم التصدي للمفاهيم التي تشري إىل املؤسسات
من أجل اإلنصاف فيام يتعلق بالتصنيفات الجنسية ينبغي عىل القراء تصنيف أنفسهم بذاتهم
املقصود أن صيغة الخطاب يف هذا الكتيب موجهة للذكور واإلناث عىل حد سواء حتى لو تم استخدام صيغة املذكر

مع التمنيات بالنجاح
Martina von Bargen, Maria Gebhardt, Uta Lorenz. Ulrike Seybold, Carola Streib
ترجمة إىل اللغة العربية
Lama Ali
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1المبادئ أ
والساسيات
خطة التكاليف والتمويل هي قلب العمليات الحسابية يف طلب املرشوع .وكام يوحي االسم ،تتكون خطة
التكاليف والتمويل من عنرصين رئيسيني
يتم جدولة التكاليف الالزمة للمرشوع يف خطة التكاليف_و تقسم إىل بنود مختلفة_ من أجل إعطاء نظرة عامة جيدة
عن الحجم الكيل للمرشوع الخاص بكم .ولذلك متثل خطة التكاليف جانب النفقات يف املرشوع .وتبني خطة التمويل
كيفية متويل التكاليف الالزمة للمرشوع .استنادا ً إىل املبلغ اإلجاميل املحسوب يف خطة التكاليف ،يتم تحديد مصادر األموال
املتاحة أو الجهات التي يجب تقديم الطلبات إليها لتغطية هذه التكاليف .يجب أن تذكر خطة التمويل جميع مصادر الدعم
املادي التي حصلتم عليها وأيضاً األموال الخاصة باملرشوع (رسوم الدخول مثالً) .هذا هو الهيكل األسايس للخطة الذي يبقى دامئاً
متشابه ،حتى لو اختلفت رغبات املمولني املختلفني بالتفاصيل

تتطور هذه الخطة جنباً إىل جنب مع املرشوع الخاص بكم .وعادة ما تكون القامئة االوىل املعدة كنموذج
مثايل ،ألنه نادرا ً ما يتم تنفيذ املرشوع بالضبط كام كان مخطط له يف البداية مع الجهات املانحة أو فيام
يتعلق بالتكاليف .عندما يتغري املرشوع ،سوف تتغري أيضاً خطة التكلفة والتمويل  -والعكس صحيح .املتابعة
بشكل مفصل ومراقبة النفقات واملرصوفات الفعلية تتم أثناء تنفيذ املرشوع عىل أساس الخطة -وهذا ما
يسمى بالتحكم .ويف النهاية ،يتوقع املمولون تقديم تقرير(دليل) توثقون فيه أنكم قد استخدمت األموال
عىل النحو املبني يف الخطة .تختلف متطلبات املمولني يف ما يتعلق بكيفية تفصيل املصاريف و النفقات وكم
لديكم من الوقت لتوثيقها وإثباتها .يوجد مناذج ورشح لذلك غالباً عىل املوقع االلكرتوين للممولني
ومن املهم ،عىل الرغم من كل التغريات املمكنة و املرونة يف استخدام األموال ،أن يتم ذكر يف البداية مبالغ
واقعية .ومبجرد أن تحصلوا عىل القبول ،يجب عليكم أن تبلغوا مؤسسة التمويل املعنية حول التغيريات
الرئيسية يف خطة التكاليف والتمويل ،بغض النظر عام إذا كان املرشوع سيصبح أقل تكلفة أو أكرث .فإن قرار
املمولني ال يعتمد فقط عىل مضمون املرشوع وإمنا أيضاً عىل أسس مالية مناسبة وحاسمة .حتى إذا حصلتم
عىل املزيد من التمويل أو ألغيت أحد مصادر االموال التي كان مخطط لها ،يجب عليكم إخبار أولئك الذين
قدموا لكم الدعم املادي يف البداية .أيضاً يف حال تغري استثنايئ يف التكاليف اإلجاملية للمرشوع يجب أن
تبلغوا املمولني الخاصني بكم .إذا مل تقوموا باإلبالغ عن هكذا أشياء بالشكل الكايف ،ميكن يف أسوأ األحوال أن
يتم سحب الدعم املادي منكم
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وكقاعدة عامة ،والتي هي حتى قانون عند الكثري من املمولني ,فإن أي تغري أكرث من  20باملئة من التكاليف اإلجاملية للمرشوع
يجب أن يتم اإلبالغ عنه .أيضاً يف بعض األحيان يتشكك بعض املمولني تجاه تخفيض الرسوم بشكل كبري ،ألن هناك حدودا ً ,تحت
هذه الحدود فإن العمل املهني االحرتايف بالكاد يكون ممكناً .لذلك يجب أن تفكروا بصدق ورصاحة يف مصلحتكم وأن تضعوا حدا ً
ادىن ملرشوعكم
و تويص الرابطة االتحادية للفنون األدائية الحرة بحد أدىن للرسوم شهرياً قدرها  2300يورو .معلومات إضافية عىل
:املوقع االلكرتوين
https://darstellende-kuenste.de/de/themen/soziale-lage/diskurs/honoraruntergrenze.html
ميكنكم االستفسار عن ذلك يف مؤسسة تسمى مبادرة « ارت بت فري» ،التي تحقق ظروف عمل و أجور عادلة للفنانني والفنانات
وللعاملني يف مجال الثقافة

حتى ال يفشل املرشوع الخاص بكم بسبب إلغاء مصدر متويل ما ،يتم تسجيل بعض األموال االحتياطية
أو األموال التي من الجيد الحصول عليها يف خطة التكلفة والتمويل .هذه عبارة عن عمليات رمبا ترغبون
يف تطبيقها يف املرشوع الخاص بكم ،ولكن إزالتها لن تؤدي إىل أي تغيريات جذرية يف املرشوع .عىل سبيل
املثال ،ميكن وضع وثائق شاملة بشكل جيد جدا ً يف الخطة ،ثم حذفها من املرشوع الحايل إذا لزم األمر
وبالنسبة للمشاريع املمولة من القطاع العام ،يجب أن تتساوى دامئاً اإليرادات مع النفقات .و يجب أن تكون جميع
النفقات مغطاة إما من خالل األموال الخاصة باملرشوع أو من خالل مصادر التمويل األخرى .يجب أال تحقق فرقتكم
أية أرباح أو خسائر يف كامل املرشوع .ما تريدون أن تكسبونه ألنفسكم ،يجب أن يحسب ضمن الرسوم الخاصة بكم و أن يسجل
يف خطة التكاليف .حتى يف حال ظهور األرقام العرشية يف بعض األحيان ،يف النهاية يجب أن تكون املحصلة صفر .و عادة يتم
إدخال بعض من األموال الخاصة يف الحسابات من أجل جعل ذلك ممكناً
سوف يكلف اإلنتاج الخاص بكم  16.758.23يورو بعد حساب جميع النفقات (قد تنشأ أرقام عرشية ،عىل سبيل املثال،
من خالل تقديرات دقيقة التكلفة أو من خالل الرسوم االجتامعية للفنانني (انظر الكتاب التمهيدي | األسس القانونية).
 €توقعوا دعم مادي مبقدار  14.000يورو ،وبالتايل يجب أن يكون مساهمة خاصة مبقدار 2.758.23
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 .2أنواع التمويل
وعالوة عىل ذلك ،يجب عليكم االستعالم قبل تقديم الطلب عن أي نوع من التمويل تتوقعونه من الجهات
املانحة املعنية .وكثري من اإلعانات املالية هي عبارة عن ما يسمى بتمويل املبالغ الناقصة أو متويل العجز.
وهذا يعني أن املمولني سيزودونكم بأموال تصل إىل مبلغ معني ،عىل افرتاض أن هذا املبلغ هو الذي ينقص
لتحقيق التمويل الكيل للمرشوع مثالً حصلتم عىل أموال من تذاكر الدخول أكرث مام هي محسوبة يف الخطة
سيتم خصم هذا الدخل اإلضايف من املعونة املالية املقدمة وسوف تحصلون فقط عىل الكمية الناقصة من
املبلغ الكيل الذي طلب يف البداية .إذا كان لديكم مصادر متويل متعددة تقدم ما يسمى متويل العجز،
فسيتم توزيع هذا الفائض بشكل نسبي .ولكن هنا يف هذه الحالة أيضاً ،ميكن أن يكون لديكم العديد من
االحتامالت من خالل حوار صادق ونزيه عن مثل هذه التغريات مع مؤسسات التمويل يف الوقت املناسب.
إذ ميكنكم سوي ًة مع املولني أن تقرروا كيفية التعامل مع الفائض أو النقص بالتموي
كام تقدم بعض الجهات الراعية متويال محددا ً .وهذا يعني أنه يف جميع األحوال ميكنكم الحصول عىل املبلغ
املعتمد دفعة واحدة واالحتفاظ به ،بغض النظر عن كيفية تطور الخطة .ولكن هذه هي حالة استث
احتامل ثالث هو التمويل اعتامدا ً عىل النسبة املئوية  ،أو ما يسمى التمويل النسبي ،والتي متنح عىل سبيل
املثال من قبل » أكتسيون مينش » .ويف هذه الحالة ،يتم تقديم دعم مادي يصل إىل نسبة معينة من
التكاليف الكلية للمرشوع الخاص بكم  .بعد تنفيذ و فوترة املرشوع ،سيتم حساب مبلغ الدعم عىل أساس
التكاليف الفعلية املتكبدة والنسبة املمنوحة

يف حال كانت تكاليف املرشوع املخطط لها من  € 100.000واملعونة املالية املقدمة مبقدار  70يف املئة ،فإن مبلغ الدعم
املادي يساوي  70.000يورو .بعد انتهاء املرشوع ،سيتم إثبات  90.000يورو كتكاليف إجاملية .ومع منح معونة بنسبة
 70يف املائة ،سيتم دفع مبلغ دعم قدره  63.000يورو
للحصول عىل إرشادات دقيقة فيام يخص التمويل يرجى القراءة واالستفسار من املمولني  .كام يجب االستيضاح مسبقاً
فيام إذا كان يحق لكم تقديم الطلبات .إذ يشرتط العديد من املانحني أن يكون مقدمي الطلبات ليسوا أفراد يعملون
لحسابهم الخاص و إمنا ما يسمى بالرشاكات أو الرشكات ذات شكل قانوين محدد(الكتاب التمهيدي /األسس القانونية) .يف كثري
من األحيان يتطلب عىل سبيل املثال أن تكونوا منظمني كنادي أو جمعية مسجلة وأن يكون معرتف بها من قبل مكتب الرضائب
والشؤون املالية كجمعية خريية (وليس تطوعية) .إذا كنتم ال تستوفون هذا الرشط ،ميكنك أن تفكرون يف أن تعملون سوية ًمع
جمعية مؤهلة لتقديم الطلبات مثل (الفت) أو بيت املرسح يف هيلدسهايم .يف هذه الحاالت اطلبوا االستشارة الدقيقة

.3هيكل الخطة
يجب أن يكون لكل خطة متويل وتكاليف رأس صفحة يحتوي عىل اسم املرشوع وتاريخ إنشائه .وهذا
يسمح للجهات املانحة أن تك ّون نظرة عامة معينة و يساعد أيضاً عىل تصنيف املشاريع املختلفة و طلباتها
بشكل دقيق .وباإلضافة إىل ذلك ،ميكنكم يف وقت الحق استنادا ً إىل نسخ مختلفة فهم وإدراك التغيريات
التي قد تحصل يف مسار املرشوع بشكل أفضل

.1.3خطة التكاليف /النفقات
إذا مل يكن لديكم الكثري من الخربة ،قد يبدو من الصعب يف البداية حساب تكلفة مرشوع ما .بالنسبة
لبعض املواقف (مثل استئجار املواد التقنية ،تكاليف الطباعة ،واستئجار الغرف) ،فمن املجدي أن تستعلمون
مسبقاً أو حتى أن تطالبون بتقديرات أولية للتكاليف .وإال اطلبوا االستشارة أو تحدثوا إىل العاملني يف
املرسح الذين لديهم بالفعل املزيد من الخربة
ومن املفيد تقسيم خطة التكلفة عرب مراحل مختلفة من املرشوع وكذلك تكاليف املوظفني و تكاليف املواد .مراحل
املرشوع املرسحي هي  :مرحلة التخطيط ،مرحلة التنفيذ  /مرحلة الربوفات  ،مرحلة العروض ،مرحلة املتابعة وتحليل
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النتائجتكاليف املوظفني هي عبارة عن األجور املخصصة للمساهمني يف املرشوع وأيضاً للفنانني والفنانات و
لجميع األشخاص اآلخرين الذين سوف تدفعون لهم .انتبهوا إىل بعض الرسوم املحتملة (الكتاب التمهيدي |
األسس القانونية) ،عىل سبيل املثال :رسوم الصندوق االجتامعي للفنانني
تكاليف املواد هي مصطلح عام لكل يشء و ال عالقة له بتكاليف املوظفني و تشمل التايل
تكاليف األماكن  /اإليجار
تكاليف استئجار املواد التقنية
املعدات والسينوغرافيا
تكاليف املنامة  /نفقات الطعام
التأمني
التكاليف املكتبية
تكلفة الطباعة  /اإلعالن
تكاليف »جيام» وهي تكاليف بسيطة تدفع يف حال استخدام موسيقا أو أغاين لفنانني مشهورين
ويف بعض األحيان ،يتم إدراج العقود املتعلقة بالعمل غري الفني أو بالفنانني الذين ال يعملون بدوام كامل
وبشكل رئييس يف املرشوع ضمن التكاليف املادية .فعىل سبيل املثال تصنف تكاليف إنشاء موقع الكرتوين
ضمن إطار التكاليف املادية املتعلقة باإلعالن والدعاية .تحققوا مسبقاً من إرشادات التمويل فيام إذا كان
للممولني املعنيني متطلبات معينة .ويف حال عدم وجود ذلك ,طوروا نظام ما يكون واضح بالنسبة لكم
تستطيعون العمل وااللتزام به

ليس جميع النفقات التي قد تنشأ يف أثناء تنفيذ املرشوع
مؤهلة للحصول عىل متويل .فعىل سبيل املثال ،ترتبط رشوط
اإلعانات املالية العامة املتعلقة بنفقات السفر واإلقامة
والوجبات بقانون يسمى القانون االتحادي لنفقات السفر .إذ ال
ميكن متويل هذه النفقات إال يف حدود معينة .سوف تجدون
معلومات عن مثل عن هذه امليزات و االستثناءات يف اإلرشادات
التي يضعها املمولون ،والتي عادة ما ينرشونها مع إعالناتهم ،أو
يرسلونها مع املوافقة عىل أبعد تقدير .يف حال توفرت اإلمكانية،
استعلموا عن هكذا أمور مسبقاً ،ليك تتمكنوا من ضبط كل يشء
عىل أساس الخطة
ال يجوز إجراء استثامرات كبرية عىل حساب التمويل املقدم
للمرشوع .تختلف هنا القواعد ،لذلك اسألوا يف جميع االحوال
املمولني و احصلوا عىل املشورة .حتى لو بدا أن هناك تناقض يف
تكاليف النفقات بوجه عام ،فعىل سبيل املثال ,من حيث املبدأ
فرصة الحصول عىل دعم مادي مقابل إيجار املعدات التقنية
أسهل من فرصة الحصول عىل دعم مقابل رشائها ،عىل الرغم
من أن تكلفة اإليجار لعدة مرات قد تتجاوز بقليل سعر الرشاء.
قد يكون الوضع مختلفاً بعض اليشء إذا كنتم بحاجة ملحة إىل
معدات معينة وغالية الثمن ،يف هذه الحالة يُشك ّ يف إمكانية
استئجارها ،ألنها عىل سبيل املثال ال تكون موجودة كعروض
لإليجار أو ألنها قد تحتاج إىل التغيري أو التعديل

من أجل ضامن شفافية الخطة يجب املحاولة قدر اإلمكان ذكر األسس التي اعتمدتم عليها يف الحساب
والتقدير يف الخطة وأيضاً ذكر قيمة الحسابات (عدد األشخاص  ,عدد أيام العمل أو باألحرى أجور ساعات
العمل ..الخ) .عاد ًة ما يتم اإلشارة إىل جميع التكاليف يف الخطة عىل أنها بروتو أي مع رضائب .يف حال كنتم
تعملون مع مؤسسة يحق لها خصم الرضائب (عىل سبيل املثال بيت املرسح يف هيلدسهايم) ناقشوا بدقة
(وبشكل مبارش الرشوط مع هذه املؤسسة( .انظر الكتاب التمهيدي| األسس القانونية

 .2.3خطة التمويل/اإلي رادات

كلمة نيتو مشتقة من اللغة اإليطالية وتعني «نقي»  .وتقال إذا كان املرء يتحدث عن السعر أو املبلغ الصايف الذي ال
يحوي عىل رضائب للمعامالت أو املبيعات أو رضائب للقيمة املضافة .عند إضافة الرضائب (أو رسوم أخرى) لهذا املبلغ
الصايف النيتو يتم الحصول عىل سعر او مبلغ الربوتو اإلجاميل

وتتكون خطة التمويل من جزأين رئيسيني هام :األموال أو املوارد
الخاصة باملرشوع و األموال التي تحصلون عليها من مصادر دعم
أخرى
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األموال أو املوارد الخاصة هي جميع األموال التي يتم كسبها أو جلبها من قبلكم .وعادة ما تكون بشكل أسايس إيرادات
شباك التذاكر أو استحقاقات خاصة (نقود غري مدفوعة كاش وإمنا خدمات تعادل مبلغ محدد يف قيمتها) .و تقريباً يف
جميع برامج التمويل سوف تضطرون إىل املساهمة بأموالكم الخاصة .يف حال وجود حد أدىن محدد لألموال الخاصة فإنه يختلف
أيضاً من برنامج متويل آلخر .وكقاعدة عامة ميكنكم مالحظة :إنه ألمر جيد إذا كنتم تستطيعون املساهمة من مثانية إىل عرشة يف
املئة من ميزانية املرشوع بأنفسكم  -أكرث من ذلك هو بالطبع دامئاً أفضل

وبطبيعة الحال ،عند تقديم الطلب ال ميكن حساب إيرادات شباك التذاكر إال عىل أساس التقديرات .لذلك
كونوا حذرين بالحسابات بحيث ال تحدث ثغرات بالتمويل ,عىل سبيل املثال عندما يكون عدد الجمهور
أقل من املتوقع .ال تتوقعوا أبدا ً أن يكون مكان العرض ممتلئ ومتخم بالجمهور !
مصادر التمويل األخرى هي كل املدفوعات املقدمة من قبل املمولني الخارجيني ،بغض النظر عام إذا كانوا ممولني من
القطاع العام أو رعاة مشاريع (سبونرسز) أو أي يشء آخر (الكتاب التمهيدي| املشهد التموييل يف ساكسونيا السفىل).
و من املجدي تقسيم املمولني إىل هذه املجموعات .كثريا ما يكون للممولني من القطاع العام أو من املؤسسات الخريية معايري
بشأن النسبة املئوية من التمويل الكيل للمرشوع التي سوف يتبنونها كحد أقىص .الحصول عىل متويل للمرشوع بشكل كامل نادر
جدا ُ .وباإلضافة إىل ذلك ،يتوقع العديد من املمولني أن يكون هناك مصدر متويل خارجي واحد عىل األقل .يف هذه الحالة خذوا
االستشارة من (الفت) أو (تياترهاوس) ،من أجل إيجاد املمولني املناسبني

األماكن التي يتم توفريها مجاناً -
موقع عىل شبكة االنرتنت ينشئه املربمجون مجاناً خصيصاُ لكم -
النرشات التي ترعاها رشكات الطباعة -
تندرج هذه األمثلة تحت مصطلح الرعاية غري النقدية او رعاية املواد (الكتاب التمهيدي | املشهد التموييل
يف والية ساكسونيا السفىل) .إذا كنتم متتلكون مثل هكذا موارد أو خدمات أو قدمها رشكاء لكم ،فإنها تعترب
موارد خاصة غري نقدية
هذه االستحقاقات أو الخدمات غري النقدية تزيد من الحجم املايل للمرشوع .وهي توفر معلومات عن
التكاليف اإلجاملية للمرشوع وفيام إذا كان فريق املرشوع يعمل عىل تنشيط املوارد غري املالية للمرشوع.
ويختلف مدى أخذها بعني االعتبار من جانب املمولني اختالفاً كبريا ً عندما يتعلق األمر بحساب النسبة
املئوية لتكاليف املرشوع .وعىل وجه الخصوص ،يشكك بعض املمولني عندما يواجهون هذه املساهامت
الخاصة غري النقدية التي يجب أن تزيد املوارد الخاصة باملرشوع من أجل تحقيق النسبة املئوية الدنيا
املطلوبة .ومع ذلك ،فمن املجدي ذكرها يف جميع األحوال
تجدون منوذج لخطة التكاليف والتمويل يف املوقع االلكرتوين
http://www.laft.de/laft-aktuell/publikationen/152-die-fibel-fuer-freies-theater.html

 .3.3املوارد غري النقدية /االستحقاقات
و يوجد بند خاص يف الخطة يسمى باملوارد غري النقدية أو االستحقاقات ،واملقصود هنا جميع تكاليف املواد
والخدمات التي لها قيمة ميكن تحديدها ،ولكن ال ت ُدفع أية أموال مقابل هذه الخدمات يف سياق املرشوع.
ومبا أن مثل هذه البنود تدعم املرشوع ،ميكن تقدير قيمهم النقدية وإدراجها يف الخطة .هذه الخدمات
يجب أن تظهر يف الخطة يف الجانب املخصص لإليرادات وأيضاً للنفقات
ميكن أن تكون هذه االستحقاقات ضمن قامئة املوارد الخاصة باملرشوع و أيضاُ ضمن قامئة األموال املقدمة من املصادر
الخارجية

10

املستقل ,مصورة من قبل أندرياس هارمتان
ّ
جميع الصور يف هذا الدفرت هي صور من مشاريع املرسح
ومؤرشفة يف تياترهاوس يف هيلدسهايم
:الغالف Theater R.A.M: King Belly und Queen Bottom
املقال االفتتاحيDie Wilde Drei: subtil brachial Literaurmusik :
S.6:H. H.Hirnschroth: Liebesgeflüster
S.9: Theater Mahagoni:Kafka
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هذا الكتاب هو مرشوع تعاوين بني رابطة املرسح الحر يف ساكسونيا السفىل وبيت املرسح يف هيلدسهايم
www.laft.de & www.theaterhaus-hildesheim.de
الرتجمة للغة العربية ممولة من قبل وزارة الثقافة والعلوم يف ساكسونيا السفىل ضمن إطار برنامج الدعم
الخاص لالندماج الثقايف.
تصميم وتخطيط
www.mindgum.de
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