Праграмa
Дата/час

Мерапрыемства

Апісанне

Месца

22.11.2021
19:30

Канцэрт у
Архікафедральным
касцёле Дзевы
Марыі

Канцэрт у Дзень успаміну святой Цэцыліі,
апякункі касцёльнай музыкі атрымаў назву
“Гарманійнае
набажэнства”(Harmonischer
Gottesdienst) па збору з шасці арый для
сапрана, флейты і аргана Г.Ф. Тэлемана 16811767. Акрамя чатырох арый з названага збору
прагучыць твор для сапрана, дзвюх скрыпак,
віяланчэлі і аргана папулярнага ў свой час
кампазітара эпохі барока Валянціна Ратгэбера
1682-1750, а таксама выбраныя Касцёльныя
санаты В.А. Моцарта 1756-1791 для дзвюх
скрыпак, віялачэлі і аргана.

Архікафедральны
касцёл
Найсвяцейшага
Імя
Найсвяцейшай
Дзевы Марыі,
плошча Свабоды,
9, Мінск

Рэгістрацыя

Выканаўцы:
Наталля Пупшыновіч – вакал, Таццяна Пяшкова
– флейта, Сафія Голуб, Глеб Ткачук – скрыпка,
Вольга Булахова – віяланчэль,
Уладзімір Неўдах – арган.
Уваход вольны. Без рэгістрацыі.

23.11.2021
16.00-17.30

«Servus», «Grüß Gott»
альбо «Moin»
Анлайн-віктарына
для школьнікаў

Берлін, Гамбург альбо Мюнхен – кожны горад
мае свае асаблівасці. Некаторыя словы гучаць
камічна, некаторыя – смешна.
Разам з вучнямі Анцье Зомэрфельд
выправіцца ў віртуальнае інтэрактыўнае
падарожжа ў Германію і адкрые разам з імі
галоўныя адрозненні ў гутарковай мове. Вучні
з задавальненнем вывучаць новыя словы,
скарыстаюцца сваімі ведамі падчас
віктарыны (у «Kahoot»), а таксама выйграюць
прызы.

Анлайн

https://bit.ly/3
HxdjSH

Бізнэс-цэнтр
“Тэрмінал”, 4-ы
паверх
вул. В. Харужай,
25/3, Мінск

https://bit.ly/3
kKmBkg

Для вучняў 10-11 класаў.
На нямецкай мове.
Рэгістрацыя да 22 лістапада. Пасля рэгістрацыі
вы атрымаеце электронны ліст са спасылкай.
Вам спатрэбіцца мікрафон, калонкі альбо
навушнікі.

23.11.2021
19:00

“Залатыя рыбкі”
Паказ фільма

Жыццё Олівера як банкіра рэзка абрываецца
на паласе абгону, калі ён сутыкаецца з
дарожнай агароджай на хуткасці 230 км у
гадзіну і потым прачынаецца ў рэанімацыі.
Нават калі ён спачатку і адмаўляе новую
рэчаіснасць, яна натхняе яго на рызыкоўны
план. Разам з жыллёвым аб’яднаннем людзейінвалідаў ён выпраўляецца ў Цурых, каб
пакласці ў бяспечнае месца значную суму

нелегальных грошай. Яраснае падарожжа паза межамі прагавітасці, шчасця і законнасці.
Германія, 2019 г. Рэжысёр: Алірэза Голафшан.
На нямецкай мове з рускімі субтытрамі.
Рэгістрацыя да 22 лістапада. Пасля рэгістрацыі
вы атрымаеце электронны ліст з
пацверджаннем удзелу.

24.11.2021
18:00

“Тыль” Даніэля
Кельмана

Вы хацелі б атрымаць парады наконт новых
кніжак з першых рук? Тады наш кніжны клуб
прызначаны менавіта для вас!

Нямецкі кніжны клуб
Перакладчыца Вальга Гронская і Міхаэль
Новак, сталы прадстаўнік Пасольства ФРГ у
Мінску, прадстаўляюць вам гэтую вартую ўвагі
кнігу нямецкамоўнага аўтара Даніэля
Кельмана на нямецкай і беларускай мовах.
Кельман пераносіць шута Тыля Уленшпігеля з
14 стагоддзя ў 17 і змяшчае яго ў часе
Трыццацігадовай вайны.

Бізнэс-цэнтр
“Тэрмінал”, 4-ы
паверх
вул. В. Харужай,
25/3, Мінск

https://bit.ly/3
FEZ24H

Анлайн

https://bit.ly/3
cj01L9

Бізнэс-цэнтр
“Тэрмінал”, 4-ы
паверх
вул. В. Харужай,
25/3, Мінск

https://bit.ly/3
oCMhR5

На нямецкай і беларускай мовах
Рэгістрацыя да 23 лістапада. Пасля рэгістрацыі
вы атрымаеце пацверджанне аб удзеле.
25.11.2021
16.00-17.00

“Вітуальнае
падарожжа ў
Германію”
Вечарынка для
дзяцей і моладзі ў
“Kahoot”

Вы хацелі б паўдзельнічаць у перадкаляднай
падзеі? Тады ў нас ёсць тое, што патрэбна вам:
вечарынка ў “Kahoot” пад назвай “Віртуальнае
падарожжа ў Германію”.
Ці ведаеце вы традыцыі, звычаі і гісторыі,
звязаныя з Калядамі ў Германіі? Даведайцеся
пра гэта і станьце пераможцамі віктарыны
нашай вечарынкі ў «Kahoot».
Удзельнікі, якія набяруць найбольшую
колькасць ачкоў, атрымаюць калядныя
падарункі.
Спампуйце, калі ласка, загадзя бясплатны
мабільны дадатак “Kahoot” на свой смартфон
альбо планшэт.
На нямецкай мове.
Рэгістрацыя да 24 лістапада. Пасля рэгістрацыі
вы атрымаеце электронны ліст са спасылкай.
Вам спатрэбіцца мікрафон, калонкі альбо
навушнікі.

26.11.2021
19:00

“Занадта далёка”
Паказ фільма

12-гадовы Бен і яго сям’я змушаны пакінуць
свой дом, бо іх родная вёска павінна адступіць
перад здабычай бурага вуглю. У суседняй
вёсцы яны знайшлі новую радзіму, дзе Бену
цяжка абжыцца, бо ў школе ён – старонні і над
ім здзекуюцца. Ён адчувае сябе добра толькі
тады, калі аддаецца свайму ўлюбёнаму занятку
– футболу. Але і тут яму пагражае новая
няўдача, бо Тарык, які ўцёк з Сірыі і таксама

навічок у вёсцы, далучаецца да каманды і
адціскае Бена ў цень. Аднак пасля пачатковай
адчужанасці абодва заўважаюць, што ў іх
больш супольнага, чым яны думаюць: абодва
згубілі сваю радзіму. І калі Бен даведваецца,
што Тарык падчас уцёкаў быў разлучаны са
сваёй сям’ёй, то вырашае адцягнуць яго і
кіруецца разам з ім у пакінуты дом яго сям’і…
Германія, 2019 г. Рэжысёр: Сара Вінкенштэтэ.
На нямецкай мове з рускімі субтытрамі.
Рэгістрацыя да 25 лістапада. Пасля рэгістрацыі
вы атрымаеце электронны ліст з
пацверджаннем удзелу.

27.11.2021
11.00-12.30

«Ольхісы святкуюць
каляды»
Інтэрактыўнае
анлайн-чытанне для
дзяцей

Мы запрашаем юных чытачоў да ўдзелу ў
калядных інтэрактыўных анлайн-чытаннях. 27
лістапада мы пачытаем вясёлую гісторыю
Эрхарда Дытля «Ольхісы святкуюць каляды».
Затым мы будзем разам гуляць і майстраваць.
Аб чым ідзе гаворка ў ілюстраванай кніжцы
Эрхарда Дытля?
Калядная гісторыя, поўная гумару! Дзеці
Ольхісаў даведваюцца пра Каляды. Зразумела,
яны хочуць схадзіць на калядны рынак,
адсвяткаваць Каляды і атрымаць падарункі –
але сваім адмысловым спосабам Ольхісаў.

Анлайн

https://bit.ly/3
nlQl90

Бізнэс-цэнтр
“Тэрмінал”, 4-ы
паверх
вул. В. Харужай,
25/3, Мінск

https://bit.ly/3
cnpJOq

Для дзяцей ва ўзросце ад 5 гадоў.
На нямецкай і рускай мовах.
Рэгістрацыя да 25 лістапада. Пасля рэгістрацыі
вы атрымаеце электронны ліст са спасылкай.
Вам спатрэбіцца мікрафон, калонкі альбо
навушнікі.

27.11.2021
19:00

“Тайбэйскі цуд”
Паказ фільма

Да 1970 года жаночы футбол быў афіцыйна
забаронены ў Германіі, але і пазней Нямецкі
футбольны саюз не выказваў інтарэсу ў
падтрымцы жаночага футболу альбо тым больш
у стварэні нацыянальнай зборнай. Так, гульцы
клубу SSG 09 Bergisch Gladbach, якія пачалі
сваю кар’еру ў якасці нелегальнай каманды,
атрымалі запрашэнне на першы сусветны
чэмпіянат па футболу сярод жанчын у Тайвані.
Перад захопленымі фанатамі на стадыёне і на
тайваньскіх тэлеэкранах нямецкім жанчынам
удалося неверагоднае: яны сталі чэмпіёнкамі
свету, не атрымаўшы ніводнай паразы –
цалкам без падтрымкі Нямецкага футбольнага
саюзу. Той быў змушаны стварыць
нацыянальную зборную. Дакументальны фільм
распавядае пра пачатак жаночага футболу ў
Германіі, а ў шматлікіх інтэрв’ю яго гераіні
паведамляюць пра невуцтва, з якім павінны
былі стала змагацца.

Германія 2019 г. Рэжысёр: Джон Давід
Зайдлер
Ня нямецкай мове з рускімі субтытрамі.
Рэгістрацыя да 26 лістапада. Пасля рэгістрацыі
вы атрымаеце электорнны ліст з
пацверджаннем аб удзеле.

23.26.11.2021
11-16:00

“Райнэке Фукс”
Мультымедыйная
інсталяцыя

Галоўная падзея “Дзён нямецкай культуры” –
гэта чытанне твора Гётэ “Райнэке-Ліс”,
запісанае на двух мовах акцёрскім дуэтам з
Валянціны Гарцуевай і Жана-Марка
Біркхольца, прадстаўленнае ў трох
вымярэннях. Мастакі культурнага цэнтра
“Корпус” стварылі для здымкаў гэтага праекту
ўражвальныя дэкарацыі – яны былі
рэканструяваныя і цяпер іх можна паглядзець.

Бізнэс-цэнтр
“Тэрмінал”, 4-ы
паверх
вул. В. Харужай,
25/3, Мінск

https://bit.ly/3
Ft8Het

