LANGENHAGEN
bewegt

DEPARTAMENTI PËR FËMIJË, ADOLESHENTË, SHKOLLË DHE
KULTURË JU PËRSHËNDET
dhe ju prezanton aktivitetet e tij për kohën e lirë për fëmijëve dhe
adoleshentë!
Na gjeni në adresën Haus der Jugend am Langenforther Platz 1, 30851 Langenhagen, ku
ofrojmë për fëmijët dhe adoleshentët një larmi të pasur mundësish për të kaluar kohën e lirë.

•
•
•

Ofertat e aktiviteteve tona për më të vegjlit:
Takim i hapur për bebet (për bebet + të vegjlit nga 0 - 2 vjeç dhe prindërit e tyre)
Rregullisht kinema me libra me figura (nga 3 vjeç e sipër)
Rregullisht teatër (me figura) (nga 4 vjeç e sipër)

•
•
•
•
•
•

Ofertat e aktiviteteve tona për më të vegjlit:
Aktivitete në grup në Haus der Jugend (nga 6 vjeç e sipër)
Oferta kursi dhe aktivitete në grup në programin kreARTiv (nga 6 vjeç e sipër)
Aktivitete për pushimet (nga 6 vjeç e sipër)
Kids-Klub në Jugendtreffs (nga 7 vjeç e sipër)
Kids-Treff në Jugendtreffs (nga 7 vjeç e sipër)
Projekte

Ofertat tona për fëmijë të rritur dhe adoleshentë:
•

Aktivitete të hapura për kohën e lirë (nga12 vjeç e sipër) në qytet dhe rrethina:
 në Jugendtreff Godshorn
Hauptstraße 3a | 30855 Langenhagen | Telefon: 0511.78 53 760
 në Jugendtreff Wiesenau
Fuhrenkamp 3-5 | 30851 Langenhagen | Telefon: 0511.74 03 729
 në Jugendtreff Kaltenweide
Kananoher Straße 23b | 30855 Langenhagen | Telefon: 0511.771242
 në Jugendtreff Schulenburg/Engelbostel (nga mesi 2021)
Amtsweg 1 | 30855 Langenhagen | Telefon: 0174.3417203
• Aktivitete në kreARTiv, aktivitete për pushimet dhe projekte

Më tepër informacione mbi ofertat e aktiviteteve tona do të merrni personalisht në Haus der
Jugend ose përmes numrit të telefonit 0511 7307 9950 (të hënave nga ora 07:30 - 18:00, të
martave dhe të enjteve nga ora 09:00 - 17:00 dhe të premteve nga ora 09:00 - 14:00, në
www.kiju-langenhagen.de ose përmes buletinit tonë.

Pjesëmarrja e fëmijëve dhe adoleshentëve në të gjitha ofertat dhe aktivitetet tona është shumë
e rëndësishme për ne.

Ne gëzohemi t’ju shohim së shpejti ju dhe fëmijët tuaj!
Ekipi i departamentit të fëmijëve, adoleshentëve, shkollës dhe kulturës

