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 خيمون رانيا یخانه با اکتبر ٨  شنبه مهرگان، جشن
  رانيای محلی هالباس جشن

باشد و همه های ايران میترين جشنی ايران در نظر دارد جشن مهرگان را که يکی از کهنخانه دوستان و اعضای محترم،
از اين رو از  های محلی ايران برگزار نمايد.به صورت جشن لباس هم امسال شود،برگزار می  Oktoberfestهم زمان با ساله

ما در  های محلی از مناطق مختلف ايران در اين برنامه شرکت کنيد.کنيم که خود و فرزندانتان با پوشيدن لباسشما دعوت می
دارند  که لباس محلی به تنهايیگذشته از آن بچه گذاريم.ها را به نمايش میاز اين لباسيیهای ايران نمونهصفحه اينترنتی خانه

به عنوان مثال فرزندان شما (بستگی به  شرکت کرده و برنده جوايزی گردند کنيمتوانند در مسابقاتی که برای آنان برگزار میمی
  سّن و سالشان) بايد

  جهان نشان بدهند یی ايران را بر روی نقشهنقشه  -
  دارندبدانند لباس کدام منطقه از ايران را به تن   -
  آيا تا به حل در آن منطقه بوده اند  -
  توانند به آن زبان چند کلمه حرف بزنندمی  -
  اگر به ايران سفر کرده اند چه چيزی برايشان به ويژه زيبا بوده است  -
 . .....و

 .و تشويق ميشوندهای عزيز هم معرفی باشد کالس اولیم زمان با آغاز مدارس در ايران میهتقريبا   نظر به اين که اين جشن 

 های ما خواهد بود.ديگر برنامه رقص و پايکوبی همگانی از جمله

  .آييم و همراه با شما اين آئين باستانی را پاس ميداريمهای گذشته گرد هم میشادمانه مانند سال

  بعداز ظهر ٧ از ساعت ٢٠١۶اکتبر  ٨روز شنبه   : زمان 

  Pfarsaal St. Johann von Capistran, Gotthelfstr. 7     :مکان

  يورو ٣ی ايران يورو ، اعضای خانه ٣ورو، کودکان ي ۶بزرگساالن   :ورودی

ضمنا امکان تعويض لباس در  .مهمانهايی که با لباس کامل محلی در جشن شرکت می کنند از پرداختن ورودی معاف می شوند
  محل جشن وجود دارد.

  .رسدمحلی و نوشابه با قيمت مناسب به فروش می غذا های
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Mehregan-Fest mit Khane Iran e.V. (München) am 8 Oktober  2016  

Iranisches Trachtenfest  
 
Liebe Freunde,  

Wie jedes Jahr feiert Khane Iran e.V. (München) feiert das Mehregan-Fest als Trachtenfest! 

Das Mehregan-Fest – eine der ältesten Feierlichkeiten des Iran – findet alljährlich zur gleichen 

Zeit wie das Münchener Oktoberfest statt. Deshalb bitten wir Sie und Ihre Kinder in 

traditionellen Kleidern aus den verschiedenen Regionen des Iran zu erscheinen. Auf unserer 

Internetseite werden wir ein paar Anregungen online stellen.  

Außerdem haben alle Kinder in Tracht  die Möglichkeit an einem Gewinnspiel teilzunehmen 

und Preise zu gewinnen! 

Anschließend geht das Fest in einen Tanzabend über. 

 
Wir hoffen auf Ihr zahlreiches Erscheinen! 
 
Zeit:   Samstag, 8. Oktober  2016 ab 19:00 Uhr 

Ort:    Pfarsaal St. Johann von Capistran, Gotthelfstr. 7, 81677 München 

Eintritt: Erwachsene: 6 €, Kinder: 3 €, Mitglieder/Innen des Khane Iran: 3 € 
      Alle Gäste in komplett traditioneller Kleidung sind von Eintrittskosten befreit. 

Essen und Trinken: 

Getränke und kleine regionale Spezialitäten zu günstigen Preisen 

 

 

 


