مصنع اإلبداع في مدينة فيسبادن.
توصيف المجموعة المحلية:
يُع ّد مصنع اإلبداع جزءا ً فاعالً من المشهد الثقافي في فيسبادن .تُدير المنظمة مركزا ً ثقافيا ً في منطقة ال َم ْل َحمة القديمة .يُنظمّ
مصنع اإلبداع برنامجا ً متنوعا ً من الفعاليات .كما أنها ت ُؤجّر ُ
غرف بروفات بسعر رخيص للفرق الموسيقية الشابة من فيسبادن.
يمكن للمبادرات والمجموعات أيضا ً استخدام مصنع اإلبداع .نشأت المنظمة من خالل مبادرة الحديقة الثقافية .عملت هذه
المبادرة على ضمان استخدام موقع ال َم ْل َحمة القديمة للثقافة والترفيه .هذا هو السبب في أن مصنع اإلبداع ال يزال يشارك في
الحديقة الثقافية.
يُؤمِ نُ مصنع اإلبداع بأن الكثير من الشباب في فيسبادن لديهم أفكار جيدة .وتحتاج هذه األفكار إلى مكان حيث يمكن تجربتها
ووضعها موضع التنفيذ .حتى لو كانت هذه األفكار غير جالب ٍة للمال أو كان عد ٌد قلي ٌل من األشخاص يجدها أفكارا ً جيدة .يريد
مصنع اإلبداع أن يكون مكانا ً لمثل هذه األفكار.
من نحن:
ٌ
ً
ّ
نحن منظمة تتشكل من العديد من األشخاص المختلفين .لكن لدينا جميعا شي ٌء مشترك :نحن نحب الثقافة .نحن في بعض األحيان
أحيان أُخرى منظمون جداً .نعمل مع هذا المزيج بشك ٍل تطوعي من أجل مركزنا الثقافي .نعني بكلمة
فوضويون للغاية وفي
ٍ
"فوضويين" العديد من األفكار الفردية والفريدة التي حققناها في فيسبادن .ونعني بكلمة "منظمين" هيكلنا الديمقراطي.
نعتبر اجتماعنا العام لألعضاء من األشياء األساسية والمهمة لدينا .يُكلّف االجتماع العام مجلس اإلدارة بوضع أفكار المنظمة
قيد التنفيذ .هناك أيضا ً
ٌ
فريق صغير مدفوع األجر لتسيير األعمال اليومية .هناك أيضا ً العديد من األشخاص الذين يقدمون
ً
ً
ً
المساعدة في رعاية الفعاليات في المساء وفي الليل .في الواقع يكون عملنا أحيانا متعبا وكثيرا ولكن بطريق ٍة ما نستمتع بذلك
أيضاً.
ما نقوم به:
ت موسيقية راقصة بعد قيامنا بعم ٍل مسرحي .في
التنوع هو برنامجنا .في بعض عطالت نهاية األسبوع وأيام الجمعة نقيم حفال ٍ
يوم السبت قد يكون هناك حفل لموسيقى الروك وفي نفس الوقت يكون هنالك عيد ميال ٍد خاص في الطابق العلوي .وفي أيام
األحد يقيم المراهقون ورشة عمل لتنسيق الموسيقى .وفي نفس الوقت يتعلم األطفال الذين يستخدمون الكراسي المتحركة التزلج
ونابض بالحياة .ت َحدُث أشيا ٌء كثيرة ٌ في هذه الدار وبشك ٍل متزامن .مفاجأة ٌ جديدة ٌ تنتظرك خلف
دار مجنو ٌن
ٌ
في قاعة التزلج .نحن ٌ
كل باب.
يمكنك حرفيا ً أن تشتم اإلبداع الذي يخرج من جميع مسام دارنا الصغيرة .يجد الضيوف والفنانون دارنا مريحةً وعفوية .غير
أن الكثير من األشياء تتغير بشك ٍل مستمر .يمكنك دائما ً رؤية شيء جديد بعد غيابك عن دارنا لفترة طويلة.
كيف يمكنني االنضمام؟
نحن نسعد بكل من يريد االنضمام إلينا .هناك الكثير للقيام به أثناء الفعاليات .يمكنك المساعدة على المنضدة أو عند المدخل أو
باستخدام التكنولوجيا .يمكننا أيضا ً أن نقدم لك فرصة للتدريب في منظمتنا في حال كنت تناسب فريقنا الصباحي.
إذا كان لديك اهتمام عام بالعمل في جمعيتنا أو في مجال تنظيم الفعاليات ،يرجى التواصل معنا على البريد اإللكتروني
.mascha@kreativfabrik-wiesbaden.de
يسعدنا أيضا ً أن يكون لدينا أعضا ٌء مساهمون من الذين تعجبهم أفكارنا .فكل مبلغ صغير يقوم بمساعدتنا .الرجاء من
المهتمين التواصل على البريد اإللكتروني .info@kreativfabrik-wiesbaden.de
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