
Hölderlin Eins – Kleefeld Kültürevi

Kleefeld‘de bulunan Hölderlin Eins, yetişkinlere, 
çocuklara ve tüm ailelere yönelik etkinliklerin, 
kursların ve sunumların düzenlendiği bir kültür 
evidir. Hölderlin Eins bir buluşma yeridir. 

Kleefeld‘deki derneklere, kuruluşlara ve özel 
kişilere kullanabilecekleri odaları sunuyoruz.

Hoş geldiniz!  
Hölderlin Eins – Kleefeld Kültürevi ile ilgilendiğiniz için çok memnun olduk. 

Ziyaretinizi, yardımınızı, telefonla aramanızı veya bir mesaj 
göndermenizi her zaman bekleriz.

Bürgerverein Kleefeld e. V.

Bürgerverein Kleefeld e. V. (2001‘de yeniden 
kuruldu) 10 yılı aşan bir süre boyunca Kleefeld‘de 
bir kültür merkezinin kurulması için çaba sarf etti. 
Dernek, ilçedeki tüm yaş gruplarının birlikteliğini 
destekleyen bir yer sağlamak istiyordu.
Bürgerverein Kleefeld e.  V., 2018 yılından beri 
Hölderlin Eins kültür evinden sorumlu olan 
kuruluştur ve bu yüzden eyalet başkenti 
Hannover tarafından mali destek alır. 
Etkinliklerin çoğu gönüllülerin çalışmasıyla 
örgütlenir. Aktif yardım ve fikirleri her zaman 
memnuniyetle karşılarız.

Hölderlin Eins tarafından sunulanlar

Hölderlin Eins‘de düzenli bir şekilde konserler,
sinema gösterileri, okumalar, konferanslar, 
kurslar ile çocuklar ve aileler için bir program 
düzenlenmektedir. 
Konserlerde geniş kitlelerce henüz tanınmayan, 
fakat yüksek seviyede müzik yapabilen genç 
müzisyenler sunuyoruz. Girişler her zaman 
ücretsizdir, konser sonrasında bir bağışta 
bulunulması rica edilir.

www.hoelderlin-eins.de



„Kleefelder Lichtspiele“ sineması

„Kleefelder Lichtspiele“ sineması salonda klasik 
film gösterimlerinin yanı sıra örneğin müzik, 
dans, şiir gibi diğer sanat biçimleriyle bağlantılı 
filmler veya toplu yemek sunmaktadır. Yazın 
açık hava sineması da var.

Hölderlin Eins tarafından sunulanlar

Ayrıca okumalar ve şiir yarışmaları haricinde 
doğanın korunması ve sürdürülebilirlik konusunda 
konferanslar da sunuyoruz.

Yetişkinler ve çocuklar için evde verilen kurslar, 
diğer sunulan hizmetlerin arasındadır. Bunlar 
tangodan satranç oyununa dek uzanmaktadır.

„çay saati“

Çocuklar ve aileler için ayın her 3. pazar gününde 
„çay saati“ düzenlenir. Buna ilâveten tiyatro 
gösterileri, geziler ve müzik kursları da var. 

SINEMASI

www.hoelderlin-eins.de



Etkinlikler için kayıt seçenekleri

Etkinlikler hakkında bilgileri (Almanca dilinde) 
www.hoelderlin-eins.de/veranstaltungen 
sayfasında bulabilirsiniz. Aynı zamanda 
programımızı düzenli olarak Kleefeld‘deki 
evlere de dağıtıyoruz.

Etkinlikler için lütfen etkinlik sayfasındaki kayıt 
formu üzerinden kaydolunuz.
Her ziyaret öncesinde lütfen güncel geçerli 
korona uyarılarını dikkate alınız. 

Sorularınız varsa telefonla aramanızı bekleriz!

Oda kullanım seçenekleri  

Kleefeld kültür evinin odaları Kleefeld‘deki tüm 
derneklere, inisiyatiflere ve tüm insanlara açıktır. 
Bu odalar Hölderlin Eins‘teki ofis üzerinden 
kiraya verilir. Hayırsever ve özel kullanımlara 
dönük farklı ücretler var. 
Tüm bilgileri giriş sayfasındaki (Almanca olarak) 
„Oda kullanımı“ ve „Kullanma kuralları“ sekme-
lerinden indirilebilecek şekilde bulabilirsiniz.

Kültür evi esas itibariyle gönüllüler tarafından 
desteklenir. Temizlik ve mobilya için yardımlar 
bu nedenle önemlidir. 

Her zaman seni / sizi bekleriz!

İletişim

HÖLDERLIN EINS – Kulturhaus
Hölderlinstraße 1
30625 Hannover

Tel. 0511 / 533 27 606
info@hoelderlin-eins.de
www.hoelderlin-eins.de

Büro çalışma saatleri

Salı + Çarşamba
Saat 10.00 - 12.00

Salı + Perşembe
Saat 14.00 - 18.00
ve randevu ile

Kültür evi bariyersizdir. Avluda bir engelli park 
yeri ve asansöre bariyersiz bir giriş mevcuttur.

İrtibat kişileri 

Ekip burada Kleefeld e. V. yurttaşlar derneğinin 
tüm gönüllü üyelerini temsil eder.

Jelena Gayk
İlçe kültür yöneticisi

E-posta: 
j.gayk@hoelderlin-eins.de

Lars Trentmann
İlçe kültür yöneticisi

E-posta: 
l.trentmann@hoelderlin-eins.de


