برنامج مؤتمر اإلذاعات الحرة

الخميس 1.00.01.05
 05:..ـ 06:2.
 07:..ـ 1.:..
 1.:..ـ 1.:04
 1.:04ـ 11:..

الوصول /التعرف على المكان /وضع الحمائب فً مركز االحتفال لرادٌو رٌفولتن فً شارع الراتهاوس شتراسة ٤
عرضDuo Infernal (Hartmut Geerken & Famoudou Don Moye) im Botanischen Garten, Am Kirchtor 3 2
الترحٌب وحفل االفتتاح فً لاعة المحاضرات فً مكان الBotanischer Garten, Am Kirchtor 3
ماذا نفعل فً زمن ازدٌاد الموى الٌمٌنٌة فً المجتمع؟
الٌمٌنً من جلب نجاح باهر فً آخر االنتخابات  AfDمع ازدٌاد تواجد المتطرفٌن الٌمٌنٌٌن وخاصة فً مجال اإلعالم ،ومع تنظٌمهم للعدٌد من المظاهرات الخاصة بهم وكذلن تمكن حزب ال
فً عدد من المماطعات األلمانٌةٌ ،دل كل هذا على أن وجهات نظر معادٌة لفئات حصرٌة من الناس فً المجتمع أصبحت تدرج من جدٌد وتلمً صدى واسع .ولكن منذ تأسٌس محطات
.اإلذاعة الحرة وهً تحاول محاربة تلن الوجهات المتطرفة وتمف مع التكافل االجتماعً
مع تلن الخلفٌة ٌطرح التساؤل اآلتً 2ما هو دور اإلذاعات الحرة؟ مع تلن التساؤل ٌتم منالشة ما هً الواجبات والمسؤولٌات التً تمع على عاتك تلن اإلذاعات من أجل التخفٌف من أثر
.التطرف الٌمٌنً على المجتمع
ٌ:بدأ النماش على المنصة ومن ثم ٌنتمل إلى الجمهور .المنالشون هم
)البرٌخت شتاٌنهوٌزر ( عضو هٌئة الكنٌسة االنجٌلٌة العلٌا لدى حكومة مماطعة ساكسن انهالت ،وكذلن عضو جمعٌة إعالمٌة فً ساكسن انهالت
)د .هٌلغا شوارزوالد ( مدٌرة رابطة اإلذاعات الحرة فً النمسا
)AMARC Europeمٌشائٌل نٌكوالي (إذاعة كوراكس،
ممدمة النماش هً شتٌفانً شولز من إذاعة كوراكس

الجمعة 1000.01.05
 7:2.ـ 8:34
 0.:..ـ 0.:2.

أمور عامة
فطور
االفتتاح وإلماء نظرة فً برنامج الٌوم
المكانHallischer Saal 2
Universitätsring 5
لغة الحدٌث 2المانً مع ترجمة

 0.:34ـ 01:2.

سياسة اإلعالم

حموق اإلعالم وسٌاسة اإلعالم

كومون فوٌسس 2ماذا ٌحدث فً
إذاعاتنا؟
البداٌة مع التعرٌف وعرض
البرامج والمشارٌع وهٌئات
التحرٌر المختلفة

المكانHallischer Saale 2
Universitätsring 5
مارن وٌستهاوسن من إذاعة
كوراكس
لغة الحدٌث2المانً

المكانAnhalterzimmer 2
Universitätsring 5

مٌول ،تطورات ،استراتٌجٌات
(إخبارات من المماطعات
)األلمانٌة

 01:2.ـ 02:2.

كومون فويسس

أرشيف وبرمجيات

برنامج

هٌئة تحرٌر كومون فوٌسس
لغة الحدٌث:
متعدد اللغات عربً ،المانً،
انجلٌزي،فرنسً ،فارسً

وجبة الغذاء
 13230ـ 10200
استطالع التارٌخ والحاضر للبث
اإلذاعً ومحاوالت تخضٌعه
واستغالله
معرض "موجات غٌر مرئٌة"
والذي ٌعد جزء من سلسلة
معارض ونشاطات مهرجات
رادٌو رٌفولتن ٌلمً الضوء على
الظروف االجتماعٌة التً كانت
دوما عامال مهما له أثره على
العمل اإلذاعً .بعد جولة فً
المعرض سوف ٌتم منالشة سوابك
اإلذاعات الحرة وتارٌخها.
المكان 2متحف المدٌنة هالة

 02:2.ـ 04:..
كومون فوٌسس 2ماذا ٌحدث فً
إذاعاتنا؟
البداٌة مع التعرٌف وعرض
البرامج والمشارٌع وهٌئات
التحرٌر المختلفة
المكانAnhalterzimmer 2
Universitätsring 5
هٌئة تحرٌر كومون فوٌسس
لغة الحدٌث:
متعدد اللغات عربً ،المانً،
انجلٌزي،فرنسً ،فارسً

 02:2.ـ 04:..
مٌدٌاتٌن لإلذاعات الحرة2
مخططات وتحممات
المكانHallischer Saal 2
Universitätsring 5
فرٌدا شتروماٌر من توبٌنغن
اندرٌاس فراٌمان من اذاعة
دراٌإكالند مدٌنة فراٌبورغ
لغة الحدٌث ألمانً

 02:2.ـ 04:..
األدب فً اإلذاعة 2هل ٌسمح لنا
بث كتابات خاصة فمط ؟
المكان إذاعة كوراكس
Unterberg11
كٌف ٌمكننا فً ظل وجود
لوانٌن حادة خاصة بالملكٌة
الفكرٌة طرح المواضٌع األدبٌة
فً البث الحً ؟
بعد تناول المعلومات الحصرٌة
حول الوضع المانونً بهذا الشأن
سوف نتحدث عن االمكانٌات
.المتبمٌة

ٌ.مكنم طرح تشغٌالت صوتٌة

Große Märkerstr.10
الٌكس كورنر من إذاعة كوراكس

لغة الحدٌث 2المانً

 04:04ـ 06:..
المرأة فً اإلذاعة  -مساحة للتبادل
والتحدث
ما هو دور المرأة وكٌف تكون
النظرة الٌها وكٌف ترى هً نفسها
وماذا عن المساواة بٌن الجنسٌن
فً محطات اإلذاعة؟ سوف نتبادل
اآلراء فٌما بٌننا ونتحدث عن
الخبرات والتجارب مع التركٌز
على وضعٌات مختلفة من حٌث
الخلفٌة االجتماعٌة أو الثمافٌة
المكان Anhalter Zimmer
Universitätsring 5
لغة الحدٌث:
متعدد اللغات

 06:04ـ 07:2.

 07:2.ـ 08:2.
 08:2.ـ 1.:2.

جلسة مع أخبار من حلقات النقاش
Hallischer Saal
Universitätsring 5
اللغة ألماني مع ترجمة
وجية العشاء
المجتمع االلماني بعد كشف قضية التخابر
األمريكي
Hallischer Saal
Universitätsring 5
فريتس بورشيل من أذاعة وايمر وويرنر
بومريم من  FSKهامبورغ
اللغة ألماني مع ترجمة

 04:04ـ 06:..
تخطٌط البرنامج وعرضه من
رادٌوكو
تخطٌط البرنامج ،زورنامة
االنترنت والتماطع مع وسائل
وتطبٌمات تواصل أخرة.
المكانHallischer Saal 2
Universitätsring 5

 04:04ـ 06:..
مساحة حرة
المكان اذاعة كوراكس
Unterberg 11
لمواضٌع عفوٌة غٌر ممررة من
لبل
انظروا إلى نمطة االستعالمات

ٌان النغهامر وشتٌفان والهون من
إذاعة كوراكس
لغة الحدٌث ألمانً

لغة الحدٌث 2متعددة اللغات

السبت 1100.01.05
 7:2.ـ 8:34
 0.:..ـ 0.:04

 0.:1.ـ 00:24

أمور عامة
فطور
االفتتاح وإلماء نظرة فً برنامج الٌوم
المكانHallischer Saal 2
Universitätsring 5
لغة الحدٌث 2المانً مع ترجمة

تدريب مهني وإدارة شخصية

كومون فويسس وإذاعة دولية

لتدرٌب المهنً فً اإلذاعة
الحرة

حال اإلذاعة الجماهٌرٌة فً الهند
ودورها فً التغٌٌر االجتماعً

المكان 2إذاعة كوراكس
Unterberg11
خبرات ،مخططات وأدوات
للتدرٌب المهنً فً اإلذاعات
الحرة

بروفٌسور فٌنود بافاراال من
جامعة هٌدراباد فً الهند
Hallischer Saal
Universitätsring 5

رالف وٌنت ومٌشائٌل نٌكوالي
من إذاعة كوراكس

لغة الحدٌث انجلٌزي مع ترجمة

للتمٌٌم الذاتً لإلذاعات الحرة

تريبو ـ مجموعة ثقافية وتواصل

المكان 2اذاعة كوراكس
Unterberg 11
ٌوجد أسلوب لتمٌٌم عمل
اإلذاعات الجماهٌرٌة تم
تطوٌره من لبل بروفٌسور فً
.جامعة هندٌة
اآلن توجد نسخة معدلة
ومطورة من ذلن األسلوب .فً
السنة الماضٌة تم طرح
وتجربة أسلوب مشابه من لبل
.مؤتمر اإلذاعات الحرة

المكان:
Hallischer Saal
Universitätsring 5

برنامج وحرية الصحافة

تحدث مع الهواء؟
Anhalterzimmer, Universitätsring
5
من  10.01-.11التمى عدد من نشطاء اإلعالم
فً هالة من أجل تبادل اآلراء حول فعالٌة
اإلعالم المضاد للفاشٌة.
ٌتم عرض نتائج هذا اللماء من لبل فٌنسنت
ولوكاس من إذاعة كوراكس
اللغة ألمانً

تقنيات وبرمجيات

لماء تمنً
Musikzimmer,
Universitätsring 5
هذه لٌست ورشة عمل مع
مضمون جاهز وإنما مع
مواضٌع نختارها نحن.
ورشة العمل هذه موجهة
للتمنٌٌن وكل من لدٌه فضول
دانٌال اوت من اذاعة ت فً
كٌمنتس
اللغة المانً

 00:4.ـ 02:..

فً ظل وجوب التعامل مع دعاوي لضائٌة ضد
االذاعات وعملها أو ضد أفرادها من لبل جهات
معادٌة لإلنسانٌة ما هً الهٌكلٌة المطلوبة من
أجل تأمٌن تغطٌة األحداث بشكل غٌر محدود
من لبل مجموعة اإلذاعات الحرة

سابينة مينا :منسقة برنامج ال
تريبو من مدينة بوينوس أيرس
في األرجنتين

Anhalter Zimmer,المكان2
Universitätsring 5

اللغة :انجليزي مع ترجمة

كورت مٌشائٌل مٌنزل من اذاعة دراٌإكالند
مدٌنة فراٌبورغ
كٌرستٌن اٌزنر من إذاعة حر من اٌرفورت

بث مباشر ،حلمة خارجٌة أو
إذاعة نمالة؟
 Musikzimmerالمكان
Universitätsring 5
توجد مصطلحات عدٌدة لنمل
حلمة مباشرة من خارج
االستودٌو .محور الورشة
هذه ٌكون حول مجموعة
الحلول واالضافات
والخبرات على كٌفٌة تطبٌك
اإلذاعة المتنملة .سوف
نطرح تساؤالت تمنٌة مثل

كارستن روسه من إذاعة حر من اٌرفورت

شتٌفً ارزت من اذاعة ت
بروفٌسور فٌنود بافاراال من
الجامعة الهندٌة هٌدراباد
لفة الحدٌث 2انجلٌزي

اللغة المانً

تساؤل كٌفٌة إٌصال إشارة
البث إلى الستودٌو .احضروا
عدتكم النمالة وخبرتكم معكم
وتعالوا إلى
هالة
دانٌال اوت من اذاعة ت فً
كٌمنتس
اللغة المانً

 02:..ـ 03:..

وجبة الغذاء

 04:04ـ 06:..

اجتماع شامل لجمٌع أعضاء مؤتمر
اإلذاعات الحرة
Anhalterzimmer
Universitätsring 5
غٌر متاح للجمهور

 06:04ـ 07:2.

جلسة مع أخبار من حلقات النقاش
Hallischer Saal
Universitätsring 5
اللغة ألماني مع ترجمة
وجية العشاء

نمشً سوٌا ،نعمل سوٌا
المكان 2اذاعة كوراكس
Unterberg11
تكوٌن الفرٌك فً المجال التمنً
لالذاعات الحرة
فرٌدا شتروماٌر من ندٌنة
توبٌنغن
لغة الحدٌث 2المانً

 07:2.ـ 08:2.

نماش أو ورشة عمل لجمٌع ومع
جمٌع عاملً اإلذاعة2
تضمٌن/استثناء؟ التمكٌن الذاتً
ممابل اإلشران والجمع؟ هل هنان
حاجة لوجود إذاعة خاصة
للالجئٌن؟ وما هً الممٌزات
والتحدٌات فً العمل المشترن؟

Hallischer Saal
Universitätsring 5
هٌئة تحرٌر كومون فوٌسس من
اذاعة كوراكس
لغة الحدٌث 2لغات متعددة المانً،
انجلٌزي ،عربً ،فارسً ،فرنسً

انتاج صوت بواسطة برنامج اولتراشال
Musikzimmer, Universitätsring 5
برنامج اولتراشال هو برنامج جدٌد لتسجٌالت
صوتٌة بسٌطة ومعمدة
تٌم برٌتلوف من برلٌن
اللغة المانً
www.ultraschall.fm

 03:..ـ 04:..
الير  -كورال متحرك
المكان:
Universitätsplatz
فرقة رقص من مدينة
هامبورغ

األحد 1200.01.05
 .7:2.ـ 8:34
 0.:..ـ 0.:04

 0.:1.ـ 01:2.
 01:2.ـ 02:2.
02:2.

فطور
االفتتاح وإلماء نظرة فً برنامج الٌوم
المكانHallischer Saal 2
Universitätsring 5
لغة الحدٌث 2المانً مع ترجمة
ترن المجال لتبادل اخٌر وتحفٌز عاللات جدٌدة نتجت من ورشات العمل وحلمات النماش مع التخطٌط والتفكٌر بخطوات عمل ضرورٌة
المكانHallischer Saal, Anhalter Zimmer, Universitätsring 5
وجبة الغذاء
مع السالمة

