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 ؛ )در دو ���� ()5�
	ر�  (��ارش

   ! از داوود ��ا��	ن

� 18در   -1�	  ،"#�$ 19�&'� 	( ")*+� ، : �
6	�5 ا4*	�� -*�3" و 12	$	ن  ر0	 /	#."، -+
4'ح ��ش، و-�C.  7("، 4'هB3 /	و#" و داوود ��ا��	ن در �A@ 2 ب اف، =>� &	ره	: ا�9	م ��7  و 

  . : &3*'ت ا�9	م ��د، )'��ار ��7 ا �E�17F &	ره	$" &� )	$7 )'ا: )'��ار

� از دو (	ن �'اA" در �>'ه	*+� I$7: 1.@ از )'��ار: ا� 	0	CF JK(LA د�( � @$	
F در ��رت ،
  !  1'ار ده�73+*�  ا$�NI+3>	ده	$+	ن را )'ا: /'ح و ��(�M در =K*� در ا6(�	ر �'&� &�733	ن

2-�KF :ژ )'ا	F'N�733 ر& ��<F ،:در	� "K� :	12 	( 7��  ن�$�$- � وا-R 7'ب، �FاE4 ��7 ا �، &� )	 در$	4
ا:، 5K�4 )'دار: �
	$7 و    	�ِ� )'�	�A &3*'ت )	 دو دور)�V �F ، I دو 5K�4 )'دار -'4�4 &'ون از 6000

  5K�4 �7� ژ	)��A)2 �  . �7د  " د: در ا�)6	ر A	 XM(ارد2را در )   	�

 E4ا�F I$�7 در ��اا�د /'ح 	3>+�N �( �=�F 	( ر�	
 $�#" در 18 :  و �(��A 17"#�$ �*K= �9رخ 4رش �
�F�$ ر:؛�(�  . ا�9	م �'4

3- �&'� 	(  Audivisuellteknik Kisa �)��7 دا<i( 3*'ت را& '$�jF 7ا و� ��#�k*A �& �7� E4ا�F 
7�	( . �=�F 	( � &'ون 12400)�3" &'د� )�د�7؛  9F>��اF" &� �6د�	ن �N lK.A �(m�N+3>	د: �'&
 -7ود ،A	#�	ت )�د� ا �، و#" )	 �F=� )� و 	$@ و 9F>��ات ا0	4" &� ر (5 در �6ا � &'د�)niو� 
  . 'ون )� lK.A �4ق ا0	�4 �6اه7 �7& 2000

  . �6اه7 )�د13 	�� ) soundcheck(زA	ن &3('ل �7ا 

 E4ا�F I$ر:ا	�q'�A 5) : ر	ر و 12	=	ه�7 1	5 ��	6 	( �M)�� "N 7 و در�م 	1'ار داد  ا�9 "r& :د	3>+�N
 �&'�Audivisuellteknik Kisa�  .  ، )'ا: 6	�5 1	=	ر و 12	q'�A :�	ر: 4' (	د� ��7 ا 

4-�=�F 	( �( �A	�'( @s� و :�)�A 	( �t(7د در راi)A :	ده	3>+�N   7ادiF @�#د �( I�3u
ه	: &3*'ت و ه
�A	�'( :ا: ا='ا'( vK/د داو	ز$ ��
�  I و ا�s3$ : ه3': در &3*'ت، و )	 �F=� )� -59 و اه$'$7A ر	& 

  : ا�7؛   1'ار �7 12	: ر (q'�A 5�	ر، ��� در A*	4'ت

J#9')�-اF @�##."؛ )� د	/ 	: ر0	12   I+= :اش در )'��ار 	3.�  �ر:، )�ر	<w :'�� 73 ه�ارw :	ه 
I  �$'$7A ر در	=	ه�7 1	5 ��	6،73$	
  .   ه
s	ر: �

�  I 1'ار �	ن را :ه	 �N+3>	د: دو (	ن در�6ا � ��د  از ه
� –ب $'$7A ر	ده73 در ا6(� 	F ر�	در) 	�2> 

��M( 5'�7 و در ��رت اsA	ن،jF 	ده	3>+�N  5د 4'اه	3>+�N :زم را )'ا: ا='اq V$'ا�27ور�.  

5-��jL� از "s$ 7 از�ح &3*'ت، 1'ار 	ا: ا4(('(  �Ct3A ن	) ا 	:  ��7 و $	ار: &3*'ت،  ه��'( :
)Östergötland ( د��ت ��ه. ، د �Ct3A 3*'ت در& �A	�'( "4'iA :ا'( I�
u
l�K.Fد��  .  


	س �'4(�F B3�N�� I�# ن�
 در : &3*'ت  )'�	�A �6اه	ن ه
s	ر: )'ا: l�K.F وا�12 7	 :�K" ر0	 از &
  .� ا �#� I��B3�N �7�7، &� ا/n�	ت qزم در ا6(�	ر�	ن 1'ار داد� �7


�5 ��': در روز )'��ار: &-6jF ن	sAا �s��	9�2 از  �i
 $�#" )	 329*'ت، s+A@ ا �، 1'ار �7 در روز =
5�
jF 3*'ت )'ر " و& �A	�'( زم  درq ات'��~F و 	ده	3>+�N I$'62 ،0' در اردو	ر -	'و� &� 	ه: "�	<� 


�د �.7: و . �'4(� ��د�A ،".#	/ 	0ر ،"i��� ن��( ،"F'j� '~ن ا�	$	ر، 12	=	ه�7 1	5 ��	ر$� 6	F I$ا 	F
  .  در اردو �'&� �6اه73 دا���'و� &	ر از داوود ��ا��	ن
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و �	م 7iFاد: از  ) Folkets Park i Kisa(م در ��*	،  و N	ر� A'د$	�Am�42 '��~F ،�)4@ &3*'ت در  -7
  . � ا � درج �7 2ندرا�9
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9- �7<i( 3*'ت، را& @�A در vj� :ا'( ،�wر	N :ر رو	)��� ��#�k*A 7� 	0	CF :7.� د�
�A :	12 از 
7�'�M(.  
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 �	M) ژو&(�رد'N 	Fدا �( EKi)A ،ت	1'ار �6اه د4(' ه3' و اد)� 	A ر	؛  را در ا6(� @�A ا��5 در�)( 	F 7 داد

Aو ا :'$�jF m$	
  .��5را دا�(� )	... 6	� 5��I$' �.	د: و 	ن �N mLN	م  s&3*'ت �

  

  



 2 

  

11- 5K�4 :3.� )'ا�ر	<w از روز 	s$'A2 ن �7ا�$�$�KF رش از راد$� و	s
 12	: )>'وز �.	 " ه
'ا� )	 ه

	$�73 راد$� �Nوا�� I�3u
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  .زو$	 زرا4+	ن و  >'اب LA(	ر: ��� از روز =
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1- "A 9': &3*'تA :	7$7اه�	از & "s$ ،ز'
#	w �9+دا� ،�  .)	�73 دو���� در$	 �7ا1

  . و A	�F q7>�� ��د   )	 �jF$' زرا4+	ن، �12 T-shirt "93	N :'واز:  �N+3>	د داد &� -2

 &	��ن �Nوه�N m+3>	د داد� ا � &�،  I$'62�A �.3	� $�#" ه' 	ل &3*'ت ��K و دو (" و -�Cق -3
  :)+' )	 ه7ف

  !  �*('ش 7���N )	 =�ا�	ن-

   د4	ع از -�Cق )+'، -

� دار�NGO7 �*('ش �>	ده	: �R' دو#(" -�#	i4 "M3و 4'ه "�	
  ! &� در ز�3�A ا=(

� از ا�-$	
  !ه	: &��w و#" i4	ل 9
I در -

  .)'��ار ��د

��ه��� :  


	س �'4(� ا�7 و ��(73F B�	.K� از �'و� "� �$ I�A: را	ز=� و : 12	در &3*'ت )'ا: 2زاد: �93" ) IA ...
او ��� LA	#�(" )	 ه7ف &3*'ت �7ارد و#" ! �'&� ��Lاه5 &'د و �
	 �.	$7 از �	م �.K	�B ا (�	د� &7�3

در 0
I ��(73 او n.1 )� ر (5 ا/nع داد &� در F	ر$� . &3*'ت �'&� ��Lاه7 &'د)'ا: د4	ع از �93" در 

�I د#�@ ر (5 )� =	: او ��L د$M': را =	�+�I &'د� . )'��ار: &3*'ت در 4'ا�*� �6اه7 )�د<(
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  :)� او ��0�F دادم
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� .  

�tر در ا$I �'ا$V 6	ص )، دو (" و -�Cق )+' ا �، و  از ����Kار&�733	ن &3*'ت د4	عه7ف )' -2
�7� �7
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3- �s� ر: و	�q'�A 5) م ر	و  � �#q VC4 او#�� &3*'ت m�42 ن در	�؛ �� � و �.K	�B �	م  )�د� ا 
B�	.K� و�'� �s�  . ( �'&اXA از �N :ر	�q '�A 5) : ر	و�12'� 	  V �F و�'� �اش و F	I�A ه��3$ �'&

�ار&�733	ن &3*'ت، از A	 �6ا (73 �	م �'و� �.K	�B را در اm�4 )�	ور$5 و ��s را ��� �6د�	ن ا�(L	ب �)'
  .&'د�7

4-���# "� �$ I�A: را	12 �I�K �	ن، m�42 او#�� &3*'ت &� VC4 �	م و �F �sا: �N از   )	 در �6ا 
  .م�	ن 4' (	د   	$��.K	�B )	 2درس q'�A@��A�	�" )�د، را )'ا: 
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