
Будинок культури в Кліфельді 
«Hölderlin Eins»

«Hölderlin Eins» – це будинок культури в 
Кліфельді, де проходять заходи, курси та 
активності для дорослих, дітей та всієї 
сім‘ї. «Hölderlin Eins» – це місце зустрічей. 

Ми надаємо приміщення у користування 
організаціям, установам та приватним 
особам з Кліфельда.

ЛАСКАВО ПРОСИМО!   
ми раді, що вас зацікавив будинок культури в Кліфельді 

«Hölderlin Eins». Ми будемо раді вашому візиту, вашій допомозі, 
вашому дзвінку або повідомленню.

Організація «Bürgerverein Kleefeld e. V.»

Понад 10 років організація «Bürgerverein Klee-
feld e. V.» (новостворена у 2001 р.) присвятила 
будівництву центру культури в Кліфельді. 
Бажанням було створити місце, яке сприяло 
б співіснуванню громадян всіх вікових 
категорій в районі.
З 2018 року будинок культури «Hölderlin Eins» 
перебуває на балансі організації «Bürger-
verein Kleefeld e. V.», яка саме тому отримує 
фінансову субвенцію від м. Ганновер, столиці 
федеральної землі. 
Як правило, заходи організовують 
волонтери. Ми завжди раді активній 
допомозі та ідеям.

Активності в «Hölderlin Eins»

В «Hölderlin Eins» регулярно проводяться 
концерти, кінопокази, лекції, доповіді, 
курси та активності для дітей та сімей. 

На концертах ми презентуємо молодих 
музиканток та музикантів, які ще не відомі 
широкому загалу, проте вже займаються 
музикою на високому рівні. Вхід завжди 
вільний, після концерту відвідувачів 
просять робити пожертви.

www.hoelderlin-eins.de



В кінозалі «Hölderlin Eins»

В «Hölderlin Eins» регулярно проводяться 
концерти, кінопокази, лекції, доповіді, 
курси та активності для дітей та сімей. 

На концертах ми презентуємо молодих 
музиканток та музикантів, які ще не відомі 
широкому загалу, проте вже займаються 
музикою на високому рівні. Вхід завжди 
вільний, після концерту відвідувачів 
просять робити пожертви.

Активності в «Hölderlin Eins»

Ми пропонуємо додатково лекції, поетичні 
слеми, а також доповіді з захисту природи та 
сталого розвитку.

Додатково пропонуються курси для дорослих 
та дітей, які проводяться в будинку культури. 
Асортимент: від танго до шахів.

«Krümelzeit»

Для дітей та сімей кожну третю неділю 
місяця проводиться захід для малят 
«Krümelzeit». Також є театральні 
постановки, екскурсії та музичні курси. 

КІНО

www.hoelderlin-eins.de



Реєстрація для участі в заходах

Інформацію про заходи ви знайдете 
(німецькою мовою) тут 
www.hoelderlin-eins.de/veranstaltungen 
Крім того, ми регулярно розносимо свою 
програму по будинках в Кліфельді.
Зареєструйтеся для участі в заходах через 
форму реєстрації на сторінці заходів.
Перед кожним візитом зважайте на 
поточні чинні інструкції щодо дій при 
коронавірусі. 
Будемо раді відповісти на ваші питання 
телефоном!

Реєстрація для участі в заходах

Скористатися приміщеннями будинку 
культури можуть всі організації, ініціативи 
та мешканці Кліфельда. Орендувати 
приміщення можна в офісі в будинку 
культури «Hölderlin Eins». Орендна плата 
різна для некомерційного та приватного 
користування. Всю інформацію (німецькою 
мовою) ви знайдете на домашній сторінці 
сайту «Raumnutzung» (користування 
приміщеннями) та «Nutzungsordnung» 
(порядок користування).
В будинку культури в основному 
працюють волонтери. Тому допомога в 
прибиранні та меблюванні важлива. 

Будемо раді бачити тебе / вас!

Контакти

Будинок культури HÖLDERLIN EINS 
Hölderlinstraße 1
30625 Hannover (Ганновер)

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

Години роботи офісу

Вівторок + середа
10.00 - 12.00

Вівторок + четвер
14.00 - 18.00
та за домовленістю

Будинок культури адаптований для людей з 
обмеженими можливостями. У дворі є місце 
паркування та прохід до ліфта для людей з 
обмеженими можливостями.

Контактна особа

Колектив виступає від імені всіх 
добровільних членів організації 
«Bürgerverein Kleefeld e. V.».

Jelena Gayk
Менеджерка з культурних 
питань районуайону

Ел. пошта: 
j.gayk@hoelderlin-eins.de

Lars Trentmann
Менеджер з культурних 
питань району

Ел. пошта: 
l.trentmann@hoelderlin-eins.de


