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فرهنگ
زندگی در لینشوپینگ از نظر فرهنگی بسیار گسترده است .برخی نکات برجسته در زیر آمده است .اگر مایل
هستید در مورد آنچه در مدت اقامت شما در شهر می گذرد بدانید ،به وب سایت ما مراجعه کنید:
- www.visitostergotland.seهمه اطالعات موردنیاز شما در وب سایت قرار دارد.
موزه روباز  Gamlaدر لینشوپینگ
این موزه یکی از پربازدیدترین مکان های ما به شمار می رود .در این موزه می توان به گذشته سفر کرد و
زندگی صدسال پیش در یک شهر کوچک سوئدی را تجربه کرد .در محله اولد تاون به خانه های چوبی،
کوچه های سنگ فرش شده ،باغ ها و موزه های بسیار برمی خورید .در آنجا فروشگاه ها ،صنایع دستی،
یک رستوران و کافه نیز وجود دارد .یک پیاده روی کوتاه در طبیعت حفاظت شده  Vallaskogenشما را
با مزرعه  Vallaآشنا می کند و موزه پیشینه ییالقات ،حیوانات مزرعه ،یک زمین بازی بزرگ و یک زمین
گلف کوچک را به شما نشان می دهد .اگر می خواهید بیشتر از یک روز را در کنار ما بگذرانید ،امکان
اسکان شما در موزه وجود دارد.
برای کسب اطالعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنیدwww.gamlalinkoping.info :
گالری هنر  Passagenلینشوپینگ
گالری هنر  Passagenلینشوپینگ هنر کیفی و معنادار کنونی را با تاکید بر تمامی جلوه های هنر مدرن
به نمایش می گذارد .در  Stora torget 2واقع در مرکز لینشوپینگ ،بازدیدکنندگان نمایشگاه های منطقه
ای ،ملی و حتی بین المللی را مشاهده می کنند Passagen Lab .نمایشگاه های کوچک تر ،کارهای
پروژه ای ،فیلم ها و غیره را نشان می دهد و کارگاه رسانه ای  ،Passagenوظیفه سازماندهی کارگاه ها
را برای کودکان و جوانان بر عهده دارد.
با ما تماس بگیرید  passagen@linkoping.seیا013-20 57 32
برای اطالعات بیشتر مراجعه کنیدwww.linkoping.se/passagen :
هنر -موسیقی  -تئاتر  -رقص
لینشوپینگ میزبان بسیاری از فستیوال های دوره ای نظیر ( Stadsfestenپارتی شهر)Dansens ،
( veckaهفته رقص) و هنر شهر -یک کنفرانس هنری  -در مرکز شهر می باشد .لینشوپینگ دارای تعداد
زیادی انجمن های فرهنگی است که به همراه سازمان های بزرگتر مجموعه ای از فعالیت های مختلف را
سازماندهی کرده و زندگی فرهنگی شهر را تقویت می کنند.
موزه  Östergötlandبرنامه گسترده ای دارد که شامل تاریخ فرهنگی در قالب هنر ،عکاسی و یافته های
باستان شناسی و کارگاه های خالقانه برای بزرگساالن و کودکان است .موزه  Östergötlandهمچنین
میزبان موزه تاریخچه کامپیوتر است.
لینشوپینگ همچنین مجموعه ای از تجارب موسیقیایی و تئاتری را عرضه می کند ،SON .ارکستر سمفونی
 ،Norrköpingفهرستی گسترده از نمایش های مختلف دارد که بیشتر بر آهنگسازهای رماتیک مانند
بتهوون و مالر تاکید دارند Östgötamusiken .انواع موسیقی از موسیقی مجلسی گرفته تا جاز را عرضه
می کند و دارای یک ارکستر بلوز حرفه ای نیز هست .کنسرت های ارکسترهای بزرگ و هنرمندان محبوب
به همراه موسیقی کر در کلیسای جامع ( )Domkyrkanو نمایش های زنده کوچک تر گروه های موسیقی
محلی در ،به عنوان مثال L'Orient ،اجرا می شوند.
بزرگترین سالن تئاتر منطقه ،Östgötateatern ،واقع در لینشوپینگ ،عرضه کننده تئاترهای سوئدی و
بین المللی ،تئاتر کودکان و جوانان ،و نمایش های موزیکال است .همچنین در لینشوپینگ شرکت های
مستقلی وجود دارد که هنر تئاتر را در قالب های گوناگون مانند تئاتر در هوای آزاد ،ارائه می دهند.

برای عالقمندان به رقص ( Dansens Husخانه رقص) را آماده کرده ایم که انواع مخاتلف رقص
معاصر را از سراسر جهان ارایه می دهد.
برای اطالعات یبشتر به آدرس زیر مراجعه کنید:
www.ostergotlandsmuseum.se
www.norrkopingssymfoniorkester.se
www.ostgotamusiken.se
www.ostgotateatern.se
www.linkoping.se
فرهنگ برای کودکان و نوجوانان
( Elsas hus och Skyltenخانه السا و عالمت) در مرکز لینشوپینگ یک خانه فرهنگ برای افراد
بین  13تا  25سال است که فعالیت های خالقانه ای مانند رقص ،موزیک و تئاتر در آنجا انجام می شود.
قسمت عمده ای از آنچه در خانه فرهنگ انجام می شود توسط جوانان سازماندهی می شود .این جوانان از
تجهیزات و امکانات به صورت رایگان استفاده می کنند .فعالیت هایی نظیر کنسرت ،سخنرانی و کارگاه
معموال در این مکان صورت می گیرد.
مدرسه فرهنگی ( )Kulturskolanارایه دهنده دوره های موسیقی ،رقص ،تئاتر و هنر برای افراد جوان
بین  5تا  23است .این دوره ها در طول ترم های مدرسه ارایه می شود .در طول هر سال تحصیلی ،مدرسه
فرهنگی تعداد زیادی کنسرت ،نمایشگاه و پیش نمایش را برای عموم مردم سازماندهی می کند.
برای کودکانی کمی کوچک تر ،در سالن تئاتر ساگا ( )Sagateaternتئاتر اجرا می شود ،داستان و قصه
در کتابخانه ( )Stadsbiblioteketارایه می شود ،و کارگاه های هنری در  Ateljé Passagenو
نمایشگاه های هنروصنایع دستی در موزه  Östergötlandعرضه می شود.
برای اطالعات یبشتر به آدرس زیر مراجعه کنید:
http://www.elsaskylten.se
www.linkoping.se/kulturskolan
www.linkoping.se/sagateatern
www.linkoping.se/ateljepassagen

