
ዝዓበየ ምትእኽኻብ ዓለምለኻዊ ማሕበርት ትያትር ዘዳለዎ 
ነዚ “እዚ ውህብቶ ህይወት ከመይ ረኺበዮ” ዝብል ሓዲሽ ትያትር ንምቅራብ ተዋሳእቲ ይደሊ ኣሎ። 

ነዚ ሓዲሽ ናይ ትያትር-ፕሮጀክት ማሕበራት ምትእኽኻብ ትያትር “WAT WE DOEN” ምስ Amsterdams 
Andalusisch Orkestን፣ George & Eran Productiesን፣ ICK Amsterdam ከምኡ ድማ Theater de 
Meervaart ብምዃን ንዘዳለውዎ ትያትር፡ ስደተኛን ድሕረ ባይታ ዘለዎ ወይ  ስደተኛ ዝኾነ ተዋሳኣይ ወይ ንኽዋሳእ 
ደስ ዝብሎ ሰብ ንምርካብ ይጽዕር ኣሎ።  
 
ትሕስቶ ናይቲ ትያትር. . . . 
Rodaan al Galidi ብዛዕባ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት (AZC) ናይ 9 ዓመት ናይ ስራሕ ተመክርኡ “እዚ ውህብቶ 
ህይወት ከመይ ረኺበይ?” ዝብል ኣርእስቲ ዘለዋ መጽሓፍ ጺሒፉ’ሎ። ኣብዛ መጽሓፍ ብዛዕባ ስደተኛ “ሰሚር ካሪም” 
(Semmier Kariem) ዓሚቊን ዋዛውን ዛንታ ኣሎ። “ሰሚር” ሓዲሽ ህይወት ክጅምር ሕልሚ ኣለዎ፡ እንታይ እሞ እዚ 
ማዓስከር ስደተኛታት ትጽቢትካ (ተስፋኻ) ዘየቅርበሉ ልክዕ ከም “ሽሑር ዝመልኦ ዓዲ” ኮይንዎ እዩ እናበለ፡ al Galidi 
(ደራሲ) ኣብ መጽሓፉ ነቲ ዘይበሰለን ዘስደምምን ንስደተኛታት ተባሂሉ ዝወጸ ሕግን ማሕበራዊ ህይወት ሆላንድን ልክዕ 
ከም ስእላዊ መግለጺ (ርዱእ ስእሊ) ጌይሩ ኣብ መጽሓፉ ኣስፊርዎ ኣሎ። 
 
ገለ ካብ ኣብዛ መጽሓፍ ዘሎ ጥቅስታት. . . .  
ህይወት ሆላንድ 3 ነገራት ሚሂሮምኒ ኣለዉ! “ካብ ክብረት ንኤውሮጳ ምሃብ ዝያዳ ጥራይ ጥንቁቅ ምዃን ይዓቢ፣ 
ጽፉፍ ሓሶት ካብ ዝተዘባረቀ ሓቂ ይሓይሽ፣ ፍልልይ ብሽክሌታ ዓባየይን ናይ ጓል ብሽክሌታን ተረዲኡኒ” ዝብሉ 
ይርከብዎም. . .  
 
ኣብዚ ሕብርባር ናይ ዋዛን ዑምቐት ትሕስቶን ዘለዎ ትያትር ብሙዚቃን ሳዕሳዕትን ተሰንዩን ምስ ንትሕስቶ መጽሓፍ al 
Galidi ዝገልጹ ውህብቶ ዘለዎም ተዋሳእትን ተደማሚሩን ኣገራሚ ምርኢት ክኸውን እዩ ትጽቢትና። ማሕበራት 
ምትእኽኻብ ትያትር “WAT WE DOEN” ምስ ዓለም ለኻዊ ማሕበር ትያትር ኣምስተርዳም ተወሃሂዱ ዘዳለዎ ተዋስኦ፡ 
ንማዓስከራት ስደተኛታት ሆላንድ ናተን ስርዓትን ሕግታትን ዘለወን ቁሸታት ከም ዝኾና ከርእየና ክፍትን እዩ፣ 
ብተወሳኺ ህይወት ስደት ብዓይኒ ሰሚርን፣ እቲ ዝዓበየን ዝኸበደን ብድሆ “ግሪምቢጥ ዓለማዊ ህይወት” ስራሕን 
ናብራን ምንጻጉን ምቅባሉን፡ ተስፋ ኣብ ዝቆረጽሉ ግዜ ድማ ምስ ስርዓት (ሲስተም) ተላኺዖም ኣብ ማሕንቆ ወይ 
መንቀራቅሮ ህይወት ብኸመይ ይኣትዉን ዝብሉ ትሕስቶ ኣለዋ።  
 
ንደልዮ ዘሎና. . .  
እዚ ትያትር ብ5 ሰብ ሞታ ተዋሳእትን 5 ሙዚቀኛታትን 
ክቀርብ እዩ። ኣብዚ እዋን ግዱሳት ሓገዝቲ ተዋሳእቲ 
ንደሊ ኣሎና።  
 

ትጽቢትና. . . . 
• ተሞክሮ ወይ ብቅዓት ምውሳእ ክህልወካ 

ኣገዳሲ ኣይኮነን 
• ቋንቋ ዳችን ወይ ኢንግሊዝ ዝኽእልን ኣብዘን 

ዝስዕባ ከተማታት Amsterdam, Arnhem, 
Rotterdam, Utrecht, Den Haag ከምኡ 
ድማ Leeuwarden ዝነብርን 

• ኣብ መድረኽ ደይቡ ዓይኒ ተዓዛቢ ዘየፍርሖ 
• ምንቅስቃስ ዝፈቱ 
• ነዊሕ ምሳና ክሰርሕ ድልየት ዘለዎ 
• ምስ ዝተፈላለዩ ሰባት ክሰርሕ ዝደልን። 

 

ካባና እትረኽብዎ. . . .  
• ካብ ግብሪ ነጻ ዝኾነ ናይ ወለንተኛ ኣበል 
• ገደብ ዘይብሉ ኩንትራት ምስ ዝተፈላለዩ 

ማሕበራትን ናይ ትያትር ሰባትን ምርካብ፡ 
• ኣብ ዓበይቲ መድረኻት ኣብ ፖድዮም ደይብካ 

ንኽትጻወት ዕድል ምርካብ  
• ኣባል ናይተን ተዋሳእትን ሳዕሳዕትን ጉጅለ 

ኮይንካ ክትሰርሕ ዓቢ ዕድል ኣሎካ፡ 
• ኣብ ጽላት ትያትር ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ዓዉደ 

መጽናዕት ስራሕን ዝምልከት 
• ናትካ ዛንታ ኣብ ዓበይቲ መድረኻት 

ንኽትገልጾም ዕድል ምርካብን 
 
 



ዕለት 

ወርሒ ጥቅምቲ/ሕዳር 2019 ክሳዕ ማእከል ሚያዝያ 
2020. በብኸተማ ይፈላለ። 
 
ቦኽሪ መኽፈቲ ትያትር ዕለት 13 የካቲት ኣብ 
Stadsschouwburg ኣምስተርዳም እዩ። ብድሕሪኡ 
ካብ የካቲት ክሳብ ሚያዝያ 2020 ናብ ኣብ ሆላንድ 
ዘለዋ ዓበይቲ ናይ ትያትር ኣዳራሻት (schouwburgen) 
ክዘውር እዩ። 
 
ጉጅለ “ኣ” 
ኣብ ከተመኦም ዝዋስኡ (ዝጻወቱ) Rotterdam, Den 
Haag, Utrecht, Arnhem of Leeuwarden 
ተዋሳእቲ ኣብ ዝዋስኡሉ ከተማ ዝነብሩ ክኾኑ ኣለዎም 
ቊጽሪ ልምምድ፡ ከባቢ 10 
መብዛሕትኡ ብምሸት፡ ዝበዝሐ ን3 ሰዓት እዩ 
 
ጉጅለ “በ” 
ኣብ ኣምስተርዳም ጥራሕ ዝዋስኡ 
ኣብ ኣምስተርዳም ዝነብሩን 
ቊጽሪ ልምምድ፡ ከባቢ 15 ግዜ 
መብዛሕትኡ ብምሸት፡ ዝበዝሐ ን3 ሰዓት  
ሓደ ግዜ ኣብ ሰሙን ድማ ቀዳም 
ኣብቲ ቅድሚ ናይ መጀመርታ ምርእት ዘሎ ሰሙን 
ድማ ብቀትሪ 

 
ጉጅለ “ሰ” 
ኣብ ኩሉ ምርኢታት ዝዋስኡን ኣብ መላእ ሃገር ዝዞሩን 
እዚ ዕድል ብፍላይ ኣብ ኣምስተርዳም ዝነብሩ 
ቊጽሪ ልምምድ ከባቢ 25 ግዜ እዩ 
መብዛሕትኡ ብምሸት፡ ዝበዝሐ ን3 ሰዓት እዩ 
 ክልተ ግዜ ኣብ መወዳእታ ናይ ሰሙን፡ ቀዳምን 
ሰንበትን  
ኣብቲ ቅድሚ ምጅማር ምርኢት ዘሎ ሰሙን፡ ከኣ 
ብቀትሪ 
 
ብመሰረት ግዜኻን ደሌታትካን ኣበየናይ ጉጅለ 
ክትሰርሕ ከም እትኽእልን ትደልን ክንማኸረሉ ኢና 
 
መዓልቲ ምዝጋብን ምምራጽን. . .  
ተዋሳእቲ ንመርጸሉ ግዜ መስከረምን ጥቅምትን 2019 
ኮይኑ ኣብ ከተማታት Amsterdam, Rotterdam, 
Den Haag, Utrecht, Arnhem en Leeuwarden 
ክካየድ ኢዩ። 
 
ክትዋሳእ ድልየትን ፍቅርን እንተሃልዩካ ኣብዚ ዝስዕብ 
መርበብ ሓበሬታ ኢንቴርኔት ተመዝገብ! 
www.talentvoorhetleven.nl 
 
 

 
 


