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اكر و طرح  عض اال�ن �رك �ب ات و�ي رن ��ي �ق ة وال �ق المس�ب
ة. و�ب عطاء أ�ب ه عل� اإ �ق �ي ماك�ن  اإ

ن
ر م� لة أك�ش أس�ئ

2. OG Zusatzraum

7)

EG Hauptraum

1)

EG

Treppenhaus

2. OG

 ١٣ اك�نون ال�شا�ن�ي ٢٠٢٠ ��ق� ١٠ 
ن

م�
أ�بر�يل ٢٠٢٠

 Syria‘s Beauty„ 
 “and the Beast 
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ن

� سها�ن ر�يدر�يسش �ن

ا�ن�ي ول م�ب الد�ن
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6:30 مساًء
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ن
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ن
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