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الغناء الھولندیة معي في دیفینتیر 2018-10-21 

ھل ترغب في تحسین اللغة الھولندیة بطریقة ممتعة؟ برفقة عازف بیانو / عازف جیتار ومغني ، 
ستغنى ست أغاٍن من الفنانین الھولندیین المشھورین خالل "الغناء الھولندي معي" لمدة ساعة. أي 
شخص یرید تعلم اللغة الھولندیة و / أو یرید أن یغني الكالسیكیة الھولندیة على أكمل وجھ ، كما 
ھو الحال في قنوات أمستردام إلى منزل خاص ، مكان تحت الشمس ھو موضع ترحیب. یوفر 

SZD عازف البیانو / عازف الجیتار ، كلمات األغنیة واألغنیة ، والتي یتم إسقاطھا على جھاز 
عرض. 
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alghana' alhulandiat maei fi difintayr 21-10-2018 
hal targhab fi tahsin allughat alhulandiat bitariqat mmte? birafqat 
eazif bianu / eazif jitar wamaghniin , satughanaa st aghan min 
alfannanin alhulandiayn almashhurin khilal "alghina' alhulandii mey" 
limudat sae. 'ayi shakhs yurid taelam allughat alhulandiat w / 'aw 
yurid 'an yughni alkalasikiat alhulandiat ealaa 'akmal wajah , kama 
hu alhal fi qanawat 'amstirdam 'iilaa manzil khasin , makan taht 
alshams hu mawdie tarhib. yuafir SZD eazif albayanu / eazif aljitar , 
kalimat al'aghniat wal'aghniat , walati ytm 'iisqatuha ealaa jihaz 
eurdin. 
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2018 

 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
alghana' alhulandiat maei fi difintayr 21-10-2018 
almawqe: Burgercafe ، Bagijnenstraat 9،7411 PT Deventer 
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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 


