
    


   AZC, Frieswijkerweg 2, 7433 RB Schalkhaar موقع


طبعة عيد امليالد والشريحة

 



23-12-2018 (ZNID) الغناء الهولندية معي في ديفينتير

 



AZC ، Frieswijkerweg 2 ، 7433RB Schalkhaar (Deventer) املكان: في قاعة السينما في


.هناك متسع لوقوف السيارات .AZC انقر هنا للحصول على الطريق إلى

 



البدء: الساعة 15.00: الساعة 16.00 في املشي: من الساعة 14.30 حتى الساعة 16.30


!املشاركة مجانية! املشاركة مجانية أو شحن


.أمن / انتبه: يلزم الحجز خارج نطاق األمان .i.v يرجى مالحظة: أن الحجز ضروري في


!هناك مساحة محدودة! / الفضاء محدود

 



!أسباب السالمة! نطلب تفهمكم وتعاونكم .AZC i.v.m ال يمكن التقاط أي صور أو لقطات فيلم في

 


 



!ألسباب أمنية. نطلب تفهمكم وتعاونكم AZC ال يسمح بعمل صور أو مقاطع فيديو على

 




 



Tigrynia اإلنجليزية العربية اإلسبانية


الغناء الهولندية معي في ديفينتر 2018-12-23

 هل ترغب في تحسني اللغة الهولندية بطريقة ممتعة؟ يرافقه عازف بيانو / عازف جيتار ومغني ، وأغاني عيد امليالد األربعة باللغة
 الهولندية واثنني من أغاني عيد امليالد األجنبية ملدة ساعة واحدة خالل "الغناء الهولندي معي". كل من يرغب في تعلم اللغة الهولندية
 عازف البيانو / عازف الجيتار ، كلمات األغنية SZD و / أو يريد أن يغني الكوميديني الهولنديني الكامل هو موضع ترحيب. يوفر

.واألغنية ، والتي يتم إسقاطها على جهاز عرض

 حدث موسيقي مبهج لألشخاص الذين يرغبون في تحسني لغتهم الهولندية بطريقة ممتعة أو األشخاص الذين يرغبون في غناء

.األغاني الهولندية في شركة دولية


!خذ صديقك أو جارك / رجلك ، الذي ال يتحدث الهولندية جيدا ، ليغني معا

            



:برنامج 


مساءا: املشي في 2.30

"بدء "غناء الهولندي معي في ديفينتير :15.00

مساء: إمكانية طلب مشروب وله محادثة لطيفة 4

.يتم تقديم املشروبات الغازية والقهوة والشاي بني الساعة 2:30 ظهرًا والساعة 4:30 عصرًا. القهوة والشاي مجانيان   


املوضوع: السالم


:أغاني عيد امليالد - البرنامج 2018-12-23


في الثلج

.مكتوب في هوليوود في أمريكا
 


:ليلة صامتة

.Salzburgerland انها تأتي من

.لقد تمت ترجمة الليل الصامت إلى 140 لغة على األقل

ليلة صامتة بالعربية؟
 

Djinglebells


.أغنية عيد امليالد األمريكية مكتوبة في عام 1850 في سباق زالجات الثلج
Dingjebells باللغة العربية: ليلة العيد

 


ولد الطفل

أغنية عيد امليالد الهولندي
 


عيد امليالد / التهويدات الخارجية: ستكون هناك أغاٍن من املشاركني
 


:أغانى االحتياطي
tabeat eid almilad walshariha

 

alghuna' alhulandiat maei fi difintayr (ZNID) 23-12-2018




 

almakana: fi qaeat alsiynama fi AZC ، Frieswijkerweg 2 ، 7433RB Schalkhaar (Deventer)

'unqur huna lilhusul ealaa altariq 'iilaa AZC. hunak mutasae liwuquf alsiyarati.

 

albad'a: alssaeat 15.00: alssaeat 16.00 fi almashi: min alssaeat 14.30 hataa alssaeat 16.30

almusharakat mjany! almusharakat majaniat 'aw shahn!

yrja mulahazata: 'ana alhajz daruri fi i.v. 'amn / aintbh: yulzim alhajz kharij nitaq al'aman.

hnak misahat mahdud! / alfada' mahdud!

 

la yumkin ailtiqat 'ay sur 'aw laqataat film fi AZC i.v.m. 'asbab alsalamati! natlub tafhimakum 
wataeawunkam!

 

 

la yasmah bieamal sur 'aw maqatie fidyu ealaa AZC li'asbab 'amniatin. natlub tafhimakum 
wataeawunkam!

 

 

al'iinjliziat alearabiat al'iisbaniat Tigrynia

alghana' alhulandiat maei fi difiintur 23-12-2018

hal targhab fi tahsin allughat alhulandiat bitariqat mmte? yurafiquh eazif bianu / eazif jitar 
wamaghni , wa'ughani eid almilad alarbet biallughat alhulandiat waithnayn min 'aghani eid almilad 
al'ajnabiat limudat saeat wahidat khilal "alghina' alhulandii mey". kl min yarghab fi taelam allughat 
alhulandiat w / 'aw yurid 'an yughni alkumidiiyn alhulandiayn alkamil hu mawdie trhib. yuafir SZD 
eazif albayanu / eazif aljitar , kalimat al'aghniat wal'aghniat , walati ytm 'iisqatuha ealaa jihaz 
eurdin.

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!

            

 brnamj:

2.30 msa'a: almashi fi

15.00: bad' "ghna' alhulandii maeia fi dyfyntayr"

4 msa': 'iimkaniat talab mashrub walah muhadathat latifa

   ytim taqdim almashrubat alghaziat walquhwat walshaay bayn alssaeat 2:30 zhrana walsaaeat 
4:30 esrana. alquhwat walshaay majanyan.

almwdue: alsalam

'aghani eid almilad - albarnamaj 23-12-2018:

fi althalj

maktub fi huliwud fi 'amrika.

 

laylat samtat:

'iinaha tati min Salzburgerland.

laqad tamat tarjamat allayl alsaamit 'iilaa 140 lughat ealaa al'aql.

laylat samitat bialearabia?

 

Djinglebells

'aghniat eid almilad al'amrikiat maktubat fi eam 1850 fi sibaq zilajat althilj.

Dingjebells biallughat alearabiat: laylat aleid

 

wld altifl

'aghniat eid almilad alhulandii

 

eid almilad / altahwidat alkharijit: satakun hunak aghan min almusharikin

 

'aghanaa alaihtiati:


