شهرى پروژه
 Oberhausen.شهر بایگانی با مستقیم همکاری در تئاتر تحقیقاتی پروژه یک
را پروژه  KiteVو شهرداری ادغام مرکز و ادغام شوراي مانند همکاری براى شركا سایر
.دهندمی توسعه
.بود نمی  ، Oberhausenگذشته سال  150در مهاجرت های جنبش بدون Oberhausen
به زمینه این در باید ساکنان همه جمعی حافظه .هستیم شهرمان از ردپایی دنبال به هم با
.کند کمک ما
! هستیم عینی شاهدان جستجوی در
دیگری سمت به نیز سوی این از و آورد می سوی این به را مردمان آرزوها و انتظارات  ،امیدها
.کشاند می
.بود نمی امروز مانند هرگز  ، Oberhausenمهاجرت مختلف های جنبش و افراد این بدون
.است حرکت حال در که است سال  150تقریباً شهر این
.کنند شریک ما با را خود نامه زندگی هستند مایل که هستیم افرادی دنبال به ما
می ترک را شهر این یا و آیند می  Oberhausenبه ها ترس و ها امید ها ،آرزو چه با مردمان
مدیریت واکنش و داشتند؟ هایی ایده چه کنند می زندگی اینجا در که افرادی کنند؟
آن آیا ؟ بوده متناسب انتظارات آیا است؟ بوده چگونه واردان تازه به نسبت شهری
پیوست؟ حقیقت به انتظارات
در و کنیم می مستند را آنها  ،کنیم می آوری جمع ها مصاحبه در را شهر این صدای ما
.آید می در نمایش به  mai 2022در که ریزیم می محصولی
!هستیم محققان جستجوی در
کار و سر  Oberhausenدر مهاجرت تاریخچه با هستند مایل که هستیم افرادی دنبال به ما
سال  150که کند می دعوت شما از و کند می باز را خود درهای شهر بایگانی .باشند داشته
کلیه رعایت با البته .کنید مرور ها بایگانی هدایت تحت را شهر تاریخ از گذشته
.بهداشتی مقررات
در که باشند تولیداتی از بخشی آنها دهیم می اجازه و کرده آوری جمع را تحقیق نتایج ما
.آیند می در نمایش به  2022سال  Maiماه
!هستیم ای حرفه-غیر بازیگران دنبال به
در مهاجرت تاریخچه درباره خود تحقیقاتی پروژه های یافته آمیزی رنگ منظور به
با .باشند صحنه روی ما با باشند مایل که هستیم افرادی دنبال به ما Oberhausen،
را محصولی تا کنیم می کار کارگردان یک با بعداً و تئاتر آموزشی های راهنمایی
: Maiنمایش نخستین  .کند نمایندگی شکل بهترین به را شهری جامعه که دهیم توسعه
2022.

