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آیا میدانستید که در تمام دنیا
تنها 7 نوع داستان وجود دارد؟

فکر می کنید که داستان شما از چه نوع است؟ می خواهید داستان تان را بیان کنید آنچه را که می 
تواند در کار تان تجربه خوب فراهم کند و یا می خواهید به تحصیالت تان ادامه بدهید؟ آیا می خواهید 

دیگر جوانان را مالقات کنید؟ عضو پروژه 7 داستان شده و داستان ها را باهم ایجاد کنید!

بعضی از پژوهشگران به این باور اند که تنها 7 گونه ای اساسی داستان وجود دارد که همیشه بازگو 
می شوند! در پروژه 7 داستان شما بیشتر در مورد داستان ها آنچه در فلم ها، بازی های کمپیوتری 
و افسانه های مردمی بکار رفته است می آموزید. حتا شما امکان این را میابید تا داستان های جدید 

بسازید. می خواهید بیان کنید؟ شما آزاد استید که خود انتخاب کنید کدام روش را برای ایجاد یک 
داستان بیاموزید. به گونه مثال شما می توانید فلم گرفتن، نوشتن داستان ویا شعر، رسامی، ساختن بازی 

کامپیوتری و یا عکس برداری را بیاموزید. شاید هم شما می خواهید یک آهنگ رپ بسازید؟

چانس خود را برای دستیابی تجربه ای با ازرش به ادامه تحصیالت یا کار بکار ببرید! بعد از پروژه 
شما یک تصدیق نامه یا گواهی نامه دریافت خواهید کرد. در تصدیق نامه اشتراک شما، آنچه شما خلق 

کرده اید و آنچه شما یاد گرفته اید بیان خواهد شد. اگر شما می خواهید داستان شما به عنوان بخش از 
مالقات فرهنگ جوانان در کمون تیرپ به نمایش گذاشته می شود. در آنوقت شما امکان این را خواهید 

داشت تا اثر تان را به سطح فستیوال سراسر کشور به نمایش گذاشته و با دیگر خالق ها مالقات کنید.

چه کسانی می توانند اشتراک کنند؟ اشتراک کننده ها بین 16 تا 20 سال اند و از کشورهای متفاوت 
می باشند. نیاز نیست که شما خوب سویدنی صحبت کنید. اشتراک هیچ هزینه ای ندارد. تاریخ و ساعت 
به مشوره همه اشتراک کننده گان تصمیم گرفته می شود، اما اولین مالقات در اکتوبر 2017 و آخرین 

مالقات جون 2018 می باشد. بیشتر از مالقات ها در کتابخانه تیرپ انجام می یابد. اگر شما سوالی 
دارید به ایمیل martyna.olszowska@tierp.se و یا شماره تیلفون: 91 84 21-0293 تماس بگیرید.
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