
بۆخوێندنگای کولتووری!بەخێربێن 

ئێمە لێرەدا زانیاریی وەرگێراومان لەبارەی خوێندنگای کەلتوور و کاروبارەکەمان 

هەیە. ئێمە بە زمانی سویدیی قسە ئەکەین و ئەنووسین لە پەیوەندییدا لەگەڵ ئێمە و 

 فێرکرنەکەدا.

ەرفەتی دروستکاری ساڵیت د ٢٢تا  ٦ئێمە لە خوێندنگای کەلتووریی، بۆ تۆ کە لە نێوان 

لە بواری موزیک، گۆرانی، شانۆگەریی، مۆزیکایی)موزیکال(، سەما، سیرکوس، 

 هونەر و مێدیا دا بە تۆ ئەدەین.

تۆ ئەتوانیت ئارەزووی زۆر تازە بدۆزیتەوە و هاوەڵی تازە پەیداکەیت. تۆ الی ئێمە 

 دوای ڕۆژی خوێندنگای خۆت دێیت، لەکاتی دەستبەتاڵیدا.

 ڕاستوخۆ بۆ کۆرسەکان و سفارشدان)شوێنگرتن( )سویدیی(

 کۆرسەکانمان

موزیک، شانۆ،  تۆ الی ئێمە ئەتوانیت هەڵبژاردە بکەیت لە نێوان سەدان کۆرس لە بواری

ئێمە کۆرسمان هەیە کە بۆ ماوەی یەک وەرزی خوێندن . سەما، سیرکوس، هونەر و مێدیا

کرۆنی  ٧٥٠تا  ٣٠٠درێژە و کۆرسی ماوە کورتیشمان هەیە. کۆرسەوەرزییەکانمان  لە 

تێئەچێت بۆ هەر وەرزێک. بۆ ئەمەش ئێمە مسۆگەرت ئەکەین کە الی کەم دوانزە هەلی 

یگەرییت لەسەر هەبێت و وانەبێژیی بۆ هەر وەرزێکی خوێندن تێدابێت و کە تۆ بتوانیت کار

دەستڕۆیشتووییت بەسەر فێرکردنەکەتدا هەبێت. کۆرسە کورت ماوەکان لە سێ تا شەش 

کرۆنە.  ٣٠٠تا  ١٠٠جارهەلی وانەبێژیی تێدایە. تێچوونی لە نێوان   

بۆ تۆ کە یەکێک لە کۆرسە موزیکەکانمان هەڵبژاردە ئەکەیت و ئامێری موزیکی خۆت نییە، 

کە ئامێرێک لە ئەمباری ئامێری خوێندنگای کولتوور بەکرێ بگریت. ئێمە بواری ئەوەت هەیە 

زۆرینەی ئامێرەکان بەکرێ ئەدەین بە ئەندازەی لەبەردەستا بوون، جگە لە فلووتی هەشت کونە 

 و پیانۆ.

 زانیاریی زیاتر لەبارەی.مزی کۆرس(سویدیی)
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 فێرکردنەکەمان

تۆ فێرکردنت لەناو گرووپێک لە خوێندنگای کولتوور ئەبێت. ئێوە لە بابەتی موزیک دا 

یان دوو قوتابی یان زیاتر ئەبن. تۆ لەگەڵ گرووپێکی گەورەتردا ئەبیت لە شانۆگەری، 

سەما و هونەر دا. تۆ خۆت بۆت هەیە لەگەڵدا بیت و کاریگەرییت لەسەر وانەکانت 

ستاکەتدا پەرەسەندن بە هونەریی و تەکنیک ئەدەیت. ئەوە هەبێت. تۆ پێکەوە لەگەڵ مامۆ

ئاسانە کە لەناو گرووپەکەدا سرووشدان لە یەکترییەوە وەربگیرێت. فێرکردنەکە لە کاتی 

.فێرکردنەکە بە سویدییە. دەستبەتاڵیدایە، دوای ڕۆژی خوێندن.     

لومەرجی بۆ تۆ کە کەمبوونەوەی فرمانت هەیە، بوارت ئەدرێتێ کە لە ڕوانگەی هە

خۆتەوە توێژینەوە لە سەرداهێنەریی خۆت بکەیت. ئێمە هەتا بکرێت کاروبارەکە بەپێی 

 خواستەکانی تۆ ئەگونجێنین.

 مامۆستاکانمان

مامۆستایانی خوێندنگای کولتوور خوێندەواری باش و خۆتەرخانکردنیان هەیە. ئەوان 

ەیە. تەکنیکسازەکانمان، خوێندنی پەروەردەیی و هونەرییان لە ئاستی خوێندنی بااڵدا ه

سێنۆگرافەکانمان و جلوبەرگ سازەکانمان هاریکاریی لە نواندن و پێشهاتە 

 کارزانانەکەی خوێندکاران ئەکات.

 ئێمە لە نیزیک تۆوەین

فێرکردنەکە لە شوێنەکان و خوێندنگاکانی خۆماندا لە دەوروبەری هەموو شارەکەدا 

و  –بە شانۆوە، کەرەستەی ڕووناکی ئەکرێت. ئێمە شوێنی تەواو بە کەلوپەل مان 

و وەرشەی  –و ئەمباری جلوبەرگ هەیە. ئێمە هەروەها وەرشەی وێنە  –دەنگ، دیکۆر 

 شێوەکاری، هۆڵی سەما، ستودیۆ و ژووری موزیک مان هەیە.

 
 = Kشوێنەکانی خۆمان   

 ستۆکهۆڵمدا هەیە.دانەیەک لە خوێندنگاکانی شاری  ٧٠هەروەها ئێمە کاروبارمان لە نیزیکەی 



 

 
 

تۆ کە تەمەنت لە نێوان ٦ تا ٢٢ ساڵە و لە شاری ستۆکهۆڵم ئەژیت ئەتوانیت بۆ 

 کۆرسەکانمان بچیت. بۆ ئەوەی جێگا بگریت بچۆناو .کەتەلۆگی کۆرسەکان )سویدیی(

ئەتوانیت پااڵوتەی بابەت، تەمەن، ناوچە، ڕۆژی هەفتە و شتی دیکە بکەیت.لەوێدا   

 پەیوەندییمان پێوە بکە

ئایا پرسیارگەلت هەن یان پێداویستیت بە یارمەتییە بۆ گرتنی جێگایەک، پەیوەندییمان 

 .پێوە بکە لە پەیوەندیی لەگەڵ ئێمەدا و لە فێرکردنەکەدا بە سویدی قسە ئەکەین.

 پێمان خۆشە لە مێدیا کۆمەاڵیەتییەکاندا دوامان کەویت.
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