Festivaller, kutlamalar ve
daha niceleri
Uçurtma bayramı Kite, Kamen’de
Her şey uçabilir! Her zaman bahar aylarında Kamen’de
uçurtmalar yerlerden havalanırlar. Kamen kavşağı
üzerinden (otoyol kavşağı A1/A2) sanatsal olarak
hazırlanmış rengarenk ve fantezi dolu uçurtmalar sihirli
ellerce havada
dolaştırılır. 1987
yılından bu yana
düzenlenmekte olan
uçurtma festivali “Kite”
insanların beyninde yer etmiştir, tıpkı Kamen’deki planör
alanı gibi. Uçurtmaların renkleri kadar da seyirciler ve
aktörlerin enternasyonalliği de dikkat çekicidir. Uçurtma
uçurmanın dışında her iki “Kite” gününde büyük bir program gerçekleştirilir, burada değişik
numaralar yapılır gökyüzünde bunların arasında da değişik oyunlar, eğlenceler yaşanır.
Düzenlenen Yer

Planör alanı, Derner Straße | 59174 Kamen

Bilgi

Stadtmarketing Kamen | Fon 0 23 07 / 148-13 02 |
www.stadt-kamen.de
Bergkamen’ de liman festivali
Her yıl Haziran ayında Bergkamen şehrinde düzenlenen liman
festivalinde Westfalen- Spor sandal Merkezi- Marina Rünthe’de
dalgalar ve eğlenceler eş zamanlı olarak yükselir. Tüm su
sporlarına düşkün olanlar 1999 yılından bu yana ücret karşılığında
arkadaşları ile birlikte deniz zevklerini tatmak için, canlı müzik

veya şantiye için gelmektedirler. Marina Datteln-Hamm kanalında sandal yarışları, ördek
yarışları, yaratıcı müsabakalar ve özel yapılmış yüzme araçlarında- dalgıçlık kursları, kanal
üzerinde çevre gezileri ve çocuklar için aksiyon programları gerçekleştirilir. 2003 yılından beri
de en önemli etkinlik liman festivali esnasında NRW-Trophy çerçevesinde düzenlenen yelken
yarışlarıdır. Burada ülkenin ortasında dünya listelerine girme şansı yakalanmaktadır
Düzenlenen Yer

Westfälisches Sportbootzentrum Marina Rünthe | Hafenweg |
59192 Bergkamen

Bilgi

Şehir Bergkamen | Fon 0 23 07 / 965-277 | www.bergkamen.de

Lünen sinema festivali
Işıkları kapatıp gözlerimizi açalım! Film başlasın!
1990 yılından beri devam eden ve bu yıl da
Kasım ayında gerçekleştirilecek olan Lünen
sinema festivalleri için perdeler açılacaktır. Lippe
yakınındaki bu şehir bir anda Mekke’ye dönüşür
adeta sinemaseverler, film yapımcıları için
ışıltıları ve ihtişamlarıyla. Almanya çapında öneme sahip olan bu saygın festival, Alman
sinemasının ünlülerini sunar. Filmler arasında, prömiyerler, çocuk filmleri, kısa film gösterileri
ve tabi ki “özel” filmler yer almaktadır. Görülecek ve şaşıracak çok şey var burada, film
yapımcıları birkaç günlüğüne ikametlerini Lünen şehrine taşıdıkları zaman ve şehir de ışıklar
altında kendini prezente ettiğinde.
Düzenlenen Yer

Cineworld | Im Hagen 3 | 44532 Lünen

Bilgi

PRO Lünen e. V. | Fon 0 23 06 / 3 06 36 40 | www.kinofest-luenen.de
Hellweg’de cinayet
Kilerinizde bir ceset bulunması gerekmez “Hellweg’de cinayet” e katılmak
için. Sanal olarak cinayet işlenmektedir, 2002 yılında ilk defa düzenlenen
bu ülke çapındaki en büyük kriminal elit “Seri“ hale gelmeden önce
burada gerçekleştirildi. Cinayet bakımından iyi ve çoğunlukla da özgün
olan cinayet hikayeleri okuyucuları da etkilemektedir, özellikle de

alışılagelmişin dışındaki oda düzenlemeleri çekicilik kazandırmaktadır. Bazen bir manastır,
bazen bir hapishane duvarının ardında, bir erkek koltuğunda veya özel bir “kulüpte” –
korkutucu- güzel- heyecanlı Hellweg cinayetleri izlenmektedir.
Düzenlenen Yer

Bölgedeki değişik cinayet mahalleri

Bilgi

Westfälisches Literaturbüro Unna | Friedrich-Ebert-Straße 97 |
59425 Unna | Fon 0 23 03 / 96 38 50 | www.wlb.de

Werne’deki Sim-Jü-Kermesi
Yılda bir defa bu şehirde çok şeyler gerçekleşmektedir.
Ekim sonunda (Simon Juda isim günleri=Sim Jü) Werne
şehri piyasa haklarının (1362) elde edilmesini kutlar, ayrıca
Lippe’ deki en büyük halk kutlamasıdır. Kermes bölgesi pırıl
pırıl donatılır. Eski evler ve dar sokaklar arasında.
Kutlamalar yapılır, yemekler yenir ve gezilir, çünkü
sunucular her zaman yeni atraksiyonlar geliştirirler. Bazen

gökyüzüne doğru yada yatay anlamda hareketlilik doruklara çıkar. Eğlence
şehrin geleneğinin olmazsa olmazıdır her zaman. Sim-Jü Salı gününde bitpazarı,
hayvan pazarı kurulur, atlar, domuzlar, koyunlar, ve diğerleri ki bunlara gerçek
Sim-Jü dostları her zaman ihtiyaç duymuşlardır.
Düzenlenen Yer

Şehir içi | 59368 Werne

Bilgi

Şehir Werne | Fon 0 23 89 / 71-702 | www.werne.de

Yeni Westfalen filarmonisinin senfonik sırası
İyi bir müzik bilinciyle iyi sesleri konser
salonlarında kulaklarımıza taşırlar. Sözü
edilen bu grup yeni filarmoni orkestrası
Westfalen’dir. Devlet orkestrası
Gelsenkirchen ve Recklinghausen
şehirleri ile birlikte Unna ilçesi tarafından
desteklenmektedir. Burada müzisyenler
konser salonu Kamen’de düzenlenen
Unna ilçesinin senfonik sıraları ile birlikte sıkça “yurt konseri” vermiş olmaktalar. Filarmoni
orkestrasının üyeleri konuk olarak özel etkinliklerde çocuk konserlerinde örneğin ilçenin
başka yerlerinde de aynı zamanda yerlerini almaktadırlar.
Düzenlenen Yer

Konzertaula Kamen | Hammer Straße 20 | 59174 Kamen

Bilgi

Kreis Unna | Fon 0 23 03 / 27-17 41 | www.kreis-unna.de
UN(n)a Festa Italiana
Siz İtalyanlar gibi yaşıyor olma duygusunu mu seviyorsunuz?
Pasta, Pizza, ve Prosecco? Bene! Her iki yılda bir (tek sayılı
yıllarda) Unna şehir merkezi belediye binası ile pazar alanı
arasında bir İtalyan “Piazza”’sına dönüşür. Eğlence, sohbet gırla
gider. Yaşama zevki ve anlam, ışık sanatı içerisinde hem
düzenleyen hem de ziyaretçiler için. Bu ışıklar Güney İtalya’dan
buraya gelen ışık yapımcıları tarafından mükemmel olarak
planlanır, denenir ve düzenlenir. Sonuç ışıl ışıl. Yaklaşık
100,000 adet renkli ışık kullanılır kemerlerde ve gül

pencerelerinde, pavyonlarda. Eski Unna şehri parıltılı bir ışık denizine dönüşür, geniş ve
şahsına münhasır „Illuminazione“.
Düzenlenen Yer

Şehir içi /Bahnhofstraße | 59423 Unna

Bilgi

Şehir Unna | Fon 0 23 03 / 9 68 05 26 | www.unna.de

Kılıçların caddesinde dünya tiyatrosu
Her anlama uygun bir festivaldir. “Caddedeki
dünya tiyatrosu” adı ile 1989 yılında şehir prömiyer
yapar ve o andan itibaren Ruhr yakınındaki bu
şehir ün kazanır sahnesiyle. Burada Almanya
çapında sokak tiyatrolarının ve sokak
animasyonlarının en büyük festivali gerçekleştirilir.
Aktörler tiyatroyu caddelerde ve meydanlarda
oynarlar. Sanatsal hüner ise bu noktada kamu alanlarını sanatsal bir ortama dönüştürerek
buraları sahneye çevirmek ve yoldan geçenleri de seyirci olarak konuya dahil edebilme
yeteneğidir. Sekiz etkinlik alanı ve yaklaşık da 30 saatlik bir program- burada tiyatro daha
yola koyulduğunuzda başlamış olacaktır…
Düzenlenen Yer

Şehirde | 58239 Schwerte

Bilgi

Kulturbüro Schwerte | Fon 0 23 04 / 104-81 |
www.welttheater-der-strasse.de
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