
میراد ساپ ار ناریا یتنس یاه نشج    
ادلی بش نشج هب توعد  

ونشب درد لها لاح و ایب 
رایسب ینعم و کدناِ ظفل هب
ظفاح                        

!یمارگ ناتسود

 شیاززاب و ناتسمز زور نیتسخن هP نآ یادرف و زییاپ زور نیرخآ هP ار ادلی بش یناتساب تنس کی یانبم رب نایناریا

.دنریگ یم نشج هلاس همه تسا دیشروخ

 یم رازگرب یا هژیو یاه نییآ اب دوش یم زاغآ ناتسود و ماوقا ،هداوناخ یاضعا ینیشن بش و ییامهدرگ اب هP بش نیا

.تسا یقیسوم یارجا اب هار مه یناوخ ناتساد و رعش اه نییآ نیا نیرت موسرم .دوش

  اbیرام ، ) هچنامP و نلیو (  یبرقت میرP داتسا یتسرپ رس هب کواbچ یقیسوم هورگ یراP مه اب  ار بش نیا ناریا ی هناخ

.دریگ یم نشج هاوخ نهیم دازهب یاقآ رصاعم رعاش  یناوخ ظفاح و  ) روتنس( ینیعم گنشوه ، ) فد و برض ( کلاف
 
.دیشاب ام هارمه نشج نیا رد مینP یم توعد امش زا 

   ) دوش یم زاغآ ۲۰ تعاس سآر نشج( ۱۹ تعاس نلاس هب دورو        ۲۰۰۹   ربماسد ۱۹  هبنش                      :نامز
 
:ناbم

KKV Hansa e.V München,  Brienner Str. 39                                                                                                                   
 

) اهب مین  لاس ۱۵ ات ۸ ناPدوP و ناریا ی هناخ یاضعا یارب(  وروی ۱۲ نشج بش رد و وروی ۱۰            :یدورو

Hafez Bazar, Dachauer Str. 28                                                        ظفاح  هچرازاب  : شورف شیپ
    

Hiltensperger Apotheke,  Josephplatz. 4                    

 ناشیارب ترسنP یارجا ماگنه رد توbس تیاعر اریز ،مینP یمن هیصوت ار لاس ۸ زا رت مP ناPدوP ندروآ هارمه ام

.دوب دهاوخ راوشد
مارتحا اب                                                                                              

ناریا ی هناخ ی هریدم تییه                                                                                  
           
                                                                                        ۲۰۰۹/۱۱/۲۸
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Yalda–Nacht mit Khane-Iran (München)  

Ein musikalischer Abend mit persischer 
Musik und Gedichten von Hafez  

 Chakavak Music Ensemble:  Karim Tagharrobi (Leitung, Geige und  
        Kamanche), Houshang Moeeni (Santour),  
        Marika Falk (Zarb & Daff) 
 Gedichtvorträge:     Behzad Mihankhah (Dichter und Schriftsteller)  
        mit deutscher Übersetzung 

Datum:          19.12.09  Einlass 19:00  Beginn 20:00 Uhr 

Wo:         KKV Hansa e.V. München, Brienner Straße 39 

Vorverkauf:      Hafez Bazar, Dachauerstr. 28 

       Hiltensperger Apotheke, Josephsplatz 4 

Eintritt:       10 Euro, Abendkasse: 12 Euro  

* Essen und Getränke können vor der Vorstellung und in der Pause gekauft werden. 
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