
نمایشگاه نقاشی اکرم منفرد آریا ھمراه با موسیقی زنده ایرانی
استکھلمیان –  روزشنبھ  ١٠ اکتبر ٢٠١۵  از ساعت ١٢ الی ١٨ نمایشگاھی از نقاشیھای اکرم
منفرد آریا شاعر، نویسنده و ھنرمند ساکن استکھلم در «گالری انجل» واقع در منطقھ گامال استان

 .بھ نمایش عمومی گذاشتھ خواھد شد

.در ھمین روز علی صادقیان حاضران را بھ شنیدن موسیقی زنده ایرانی دعوت خواھد نمود

این نمایشگاه با ھمکاری و شرکت سازمان  «گاپ» (پال و فادیما را ھرگز از یاد نبر)  برگزار
.میشود

اکرم منفرد آریا برای سال ٢٠١۵ بعنوان سفیر این سازمان انتخاب شده است و برگزاری این
نمایشگاه از جملھ فعالیتھای مربوط بھ خدمات این بانوی ھنرمند ایرانی در چھارچوب این سازمان

بشمار می رود.

این نمایشگاه نقاشی پس از دھم اکتبر ھمچنان تا روز ١۵ اکتبر مابین ساعت ١٢ الی ١٧ قابل
بازدید بوده و ورود بھ آن  برای عموم آزاد و رایگان است.

تاریخ، زمان، مکان
١٠ اکتبر ٢٠١۵

ساعت ١٢ الی ١٨
Galleri Ängel
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پیوندھای مربوط
سازمان گاپ
اکرم منفرد آریا

مطالب دیگر استکھلمیان در وب سایت ما
www.stockholmian.com

نظر خود را در زیر با دیگران بھ اشتراک بگذارید
 

1 وروداستکھلمیان 0 نظر

چینش بر اساس جدیدترین ھا⤤ به اشتراک گذاری

گفتگو را آغاز کن...

اولین نفری باشید که نظر می دھد.

اشتراک دیسکاس را به وب گاه خود اضافه کنید✉ dحریم خصوصی ὑ�
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224 personer gillar detta. Bli den första bland dina vänner.Gilla Dela
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