Менə инде ничə еллар Алмания татарлары традицион рəвештə Сабан туен
бəйрəм итə. Быел милли бəйрəмебез
беренче тапкыр Лейпциг шəһəрендə,
Клара Цеткин исемендəге узəк паркта
үткəрелəчəк. Сабантуйга Европа Берлəшмəсе иллəрендə яшəүче татарлар
гына түгел, ə барлык Шенген иллəренə
ирекле керү мөмкинлеге булган татар
милли мəдəнияте, гореф-гадəтлəре
белəн кызыксынучыларны көтəбез!

Төгəл адрес:
Musikpavillon Leipzig
Anton-Bruckner-Allee 11,
04107 Leipzig

Marschnerstraße

Тулырак мəгълүмат:
0152 521 44 631
sabantui2005@aol.com
sabantuileipzig@gmail.com
http://www.tatarlar-deutschland.de
http://sabantuj.m-ost.eu

Оештыручылар həм төп спонсорлар:

oМузыкаль павильон
Сабан туе аланына Үзəк вокзалдан бик
тиз генə шəһəр транспорты белəн барып
җитеп була: Беренче номерлы трамвайга утырып (Lausen юнəлешендə)
Marschnerstraße тукталышына кадəр
барыгыз (7 минут тирəсе). Трамвай
юллары аша чыгыгыз, паркка таба 500600 метр утегез (“Musikpavilion Leipzig”ка
хəтле). Шунда безнең сəхнəбезне һəм
Сабан туебызның аланын күрерсез.
Сезне бəйрəмебездə атаклы татар артистлары, балалар һəм олылар өчен уеннар, татарча җырлар-биюлəр көтеп кала!
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2014 ел Сабан туена
Лейпциг шəһəренə
рəхим
итегез!

14 июнь
12.00
Musikpavillon Leipzig
Anton-Bruckner-Allee 11
04107 Leipzig

Татарлар элек-электəн Сабантуй бəйрəмен үткəргəннəр. “Сабан” сүзе татарча эш
коралын, ə “туй” сүзе бəйрəм дигəнен
аңлата. Əлеге бəйрəмне язгы кыр эшлəре,
чəчү тəмамлангач үткəрəлəр. Лəкин шушы
бəйрəм үзенең милли ризыклары, дəртле
җыр-биюлəре белəн генə танылмый, ул, иң
беренче чиратта, спорт бəйрəме. Мисал
өчен, көрəш – сөлге белəн билне бəйлəп,
көндəшеңне күтəреп салудан гыйбарəт,
кашыкка йомырка куеп чабу, катык эченнəн
авыз белəн акча эзлəү, көянтəлəр, капчык
киеп йөгерү, чүлмəк вату – болар барысы
да сабантуй көннəренең иң кызыклы
өлеше.
Программада һəр вакыттагыча балалар
өчен музыка һəм уеннар каралган. Җыр
җырлау, яйсə берəр нəрсə күрсəтү алу
мөмкинлеге – үзенə күрə бер сынау, һəркем
көчен сынап карый ала. Бу аеруча яшьлəргə дə, олыларга да бик ошый.
Сабан туе турында бик күп һəм озаклап
сөйлəп була, тик ятып калганчы, атып кал
дилəр бит, шуңа күрə үз күзлəрегез белəн
күреп, ярышларда катнашып, күңел ачып
кайтуга ни җитə?!

Бу көнне Алманиянең төрле почмакларыннан килгəн татарлар, берлəшеп,
үзлəренең яраткан бəйрəменə җыелалар.
Шулай ук башка иллəрдə яшəүче татарлар да мондый мөмкинлекне ычкындырмыйлар: күптəн инде əлеге сəяхəтне
планлаштырып куйганнар.
Без бигрəк тə алман халкын үзебезне
гореф-гадəтлəребез һəм мəдəниятебез
белəн таныштыра алуыбызга шатланабыз.
Безнең белəн бергə шушы элеккеге
заманнардан килгəн бəйрəмне уздырырга
килегез. Без рəхəтлəнеп Сезгə горефгадəтлəребезне, җыр-биюлəребезне күрсəтербез. Без Сезгə Сабантуй бəйрəменең
кайда һəм кайчан килеп чыгышын, үткəрү
тəртибен тəфсиллəп сөйлəп бирербез.
Алманиядə Сабан туен 2002 елдан бирле
уздыралар. Əлеге спорт бəйрəмен елдан
ел артучы татарлар, немецлар һəм
аларның дуслары бергəлəп җыелып,
күңелле һəм файдалы үткəрəлəр. Без
Сезне күрергə шат булабыз!
Рəхим итегез!

