
ZING NEDERLANDS MET ME IN DEVENTER, 26-08-20
 BURGERCAFE, BAGIJNENSTR. 9-7411 PT DEVENTER

الغناء الھولندیة معي في دیفینتیر 2018-08-26 

 Burgercafe ، Bagijnenstraat 9،7411 PT Deventer :الموقع

البدایة: الساعة 15.00: الساعة 16.00 في المشي: الساعة 14.30 حتى الساعة 16.30 

المشاركة مجانیة! المشاركة مجانیة أو شحن! 

یرجى مالحظة: الحجز ضروري / االلتفات: الحجز ضروري. 

ھناك مساحة محدودة! / الفضاء محدود! 

الغناء الھولندیة معي في دیفینتیر 2018-08-26 

ھل ترغب في تحسین اللغة الھولندیة بطریقة ممتعة؟ یرافقھ عازف البیانو / عازف الجیتار 
والمغني ستكون ساعة واحدة ست أغنیات من الفنانین الھولندي الشھیر سونغ خالل "سینغ 

الھولندیة بالنسبة لي." أي شخص یرید تعلم اللغة الھولندیة و / أو یرید أن یغني كالسیكیات 
ھولندیة من دیخوت ، دي دیجك إلى كینیت بي ، ھو موضع ترحیب. یوفر SZD عازف 
البیانو / عازف الجیتار ، كلمات األغنیة واألغنیة ، والتي یتم إسقاطھا على جھاز عرض. 



وسیرافق المشاركون في 26 آب / أغسطس فنانان ھما "جوزیھ ھارمللینك" و "ھاري براكیل" و 
"لورا فان نیجندال" و "Hayyan Mezher" السوري. 

 

حدث موسیقي مبھج لألشخاص الذین یرغبون في تحسین لغتھم الھولندیة بطریقة ممتعة أو 
األشخاص الذین یرغبون في غناء األغاني الھولندیة في شركة دولیة. 

خذ صدیقك أو جارك / رجلك ، الذي ال یتحدث الھولندیة جیدا ، لیغني معا! 

             
البرنامج 2018-08-26: 



2.30 مساءا: المشي في 
15.00: بدء "غناء الھولندي معي في دیفینتیر" 

4 مساء: إمكانیة إجراء محادثة 
الساعة 4.30 مساًء: النھایة. 

      
الموضوع 26 - 08 - 2018: معا & وحید 

أغاني - برنامج 2018-08-26: 

باریس (كیني ب) 
دعني رمسیس (رمسیس شافي) 

ھدوء بي (دیخوت) 
الجمیع من العالم (المشھد) 

ال أستطیع أن أفعل ذلك وحدي (دي دیجك) 
 (De Dijk) إذا لم تكن ھناك

أغانى االحتیاطي: 



سامي (رمسیس شافي) 
 (Vof de Kunst) فنجان قھوة واحد

 الغناء الھولندیة معي في دیفینتیر 2018-08-26

 Burgercafe ، Bagijnenstraat 9،7411 PT Deventer :الموقع

 البدایة: الساعة 15.00: الساعة 16.00 في المشي: الساعة 14.30 حتى الساعة 16.30

 !المشاركة مجانیة! المشاركة مجانیة أو شحن

 .یرجى مالحظة: الحجز ضروري / االلتفات: الحجز ضروري

 !ھناك مساحة محدودة! / الفضاء محدود

 الغناء الھولندیة معي في دیفینتیر 2018-08-26

 ھل ترغب في تحسین اللغة الھولندیة بطریقة ممتعة؟ یرافقھ عازف البیانو / عازف الجیتار
 والمغني ستكون ساعة واحدة ست أغنیات من الفنانین الھولندي الشھیر سونغ خالل "سینغ
 الھولندیة بالنسبة لي." أي شخص یرید تعلم اللغة الھولندیة و / أو یرید أن یغني كالسیكیات
 عازف SZD ھولندیة من دیخوت ، دي دیجك إلى كینیت بي ، ھو موضع ترحیب. یوفر
 البیانو / عازف الجیتار ، كلمات األغنیة واألغنیة ، والتي یتم إسقاطھا على جھاز عرض.
 وسیرافق المشاركون في 26 آب / أغسطس فنانان ھما "جوزیھ ھارمللینك" و "ھاري براكیل" و
 .السوري "Hayyan Mezher" "لورا فان نیجندال" و

 حدث موسیقي مبھج لألشخاص الذین یرغبون في تحسین لغتھم الھولندیة بطریقة ممتعة أو
 .األشخاص الذین یرغبون في غناء األغاني الھولندیة في شركة دولیة

 !خذ صدیقك أو جارك / رجلك ، الذي ال یتحدث الھولندیة جیدا ، لیغني معا

             
 :البرنامج 2018-08-26

 مساءا: المشي في 2.30
 "بدء "غناء الھولندي معي في دیفینتیر :15.00
 مساء: إمكانیة إجراء محادثة 4
 .الساعة 4.30 مساًء: النھایة
      
 الموضوع 26 - 08 - 2018: معا & وحید

 :أغاني - برنامج 2018-08-26



 باریس (كیني ب)
 دعني رمسیس (رمسیس شافي)
 ھدوء بي (دیخوت)
 الجمیع من العالم (المشھد)
 ال أستطیع أن أفعل ذلك وحدي (دي دیجك)
 (De Dijk) إذا لم تكن ھناك
 :أغانى االحتیاطي

 سامي (رمسیس شافي)
 (Vof de Kunst) فنجان قھوة واحد
alghana' alhulandiat maei fi difintayr 26-08-2018 
almawqe: Burgercafe ، Bagijnenstraat 9،7411 PT Deventer 
albidayt: alssaeat 15.00: alssaeat 16.00 fi almashy: alssaeat 14.30 
hataa alssaeat 16.30 
almusharakat mjany! almusharakat majaniat 'aw shahn! 
yrja mulahazat: alhajz daruriu / alaltfat: alhajz daruri. 
hnak misahat mahdud! / alfada' mahdud! 
alghana' alhulandiat maei fi difintayr 26-08-2018 
hal targhab fi tahsin allughat alhulandiat bitariqat mumtaea? 
yurafiquh eazif albianu / eazif aljitar walmaghnii satakun saeatan 
wahidatan st 'aghniat min alfannanin alhulandii alshahir sungh khilal 
"syangh alhulandiat balnsbt li." 'ay shakhs yurid taelam allughat 
alhulandiat w / 'aw yurid 'an yughni kalasikiaat hulindiatan min 
dikhut , di dijik 'iilaa kinit bi , hu mawdie tarhib. yuafir SZD eazif 
albianu / eazif aljitar , kalimat al'aghniat wal'aghniat , walati ytmu 
'iisqatuha ealaa jihaz eurda. wasayurafiq almusharikun fi 26 ab / 
'aghustus fananan huma "jwazih harmililink" w "hari birakil" w "lura 
fa'iin nyjndal" w "Hayyan Mezher" alsuwri. 
hadath musiqiun mubhaj lil'ashkhas aladhin yarghabun fi tahsin 
laghatahim alhulandiat bitariqat mumataeat 'aw al'ashkhas aldhyn 
yarghabun fi ghana' al'aghani alhulandiat fi sharikat duliat. 
khudh sadiquk 'aw jarak / rijluk , aldhy la yatahadath alhulandiat 
jayidaan , lyghny mea! 
             
albarnamaj 26-08-2018: 
2.30 msa'a: almashi fi 
15.00: bad' "ghna' alhulandii maeia fi dyfyntayr" 
4 msa': 'iimkaniat 'iijra' muhadatha 
alssaeat 4.30 msa'an: alnahayat. 



      
almawdue 26 - 08 - 2018: maeaan & wahid 
'aghani - barnamaj 26-08-2018: 
baris (kyny b) 
daeni ramsis (rmasis shafi) 
hudu' bi (dyakhuta) 
aljamie min alealam (almashhad) 
la 'astatie 'an 'afeal dhlk wahdi (dy dyjk) 
'iidha lm takun hunak (De Dijk) 
'aghanaa alaihtiati: 
sami (rmsys shafi) 
fanujan qahwat wahid (Vof de Kunst)


