المراسلة
جوهرنا
المهمة :مهمة  GreenHillهي دعم الفنون المرئية في شمال كارولينا.
الرؤية :أن يكون مركز الفنون المرئية المعاصرة البارز والذي يحتفي بفنون وثقافة شمال كارولينا.
ما هو GREENHILL؟
إن  GreenHillهو مركز الفنون في شمال كارولينا وهو يتكون من أربعة مناطق هي ArtQuest Studios :و الـ  Galleryو معرض  InFocusو المتجر .ونحن
نعمل مع شريحة واسعة من الفنانين والبالغين واألطفال من خالل معارض ديناميكية وبرامج تعليمية مع توفير منصة لالستكشاف واالستثمار في الفن .كما أننا المنظمة
الوحيدة التي ال تعمل على االقتناء والمخصصة لتقديم ونشر ودعم الفنون المرئية والفنانين في شمال كارولينا.
تاريخنا
تم إنشاء معرض  Green Hillللفنون في  7أكتوبر/تشرين األول  1974كمعرض للفنانين المحترفين ومهمته على مستوى الوالية هي دعم فناني شمال كارولينا بعد فترة
قصيرة من العثور على مقر له في منزل  Sternbergerفي شارع  .Summit Avenueوقد انتقل  GreenHillثالث مرات منذ ذلك الوقت حيث انتقل أوالا إلى مبنى
 News and Recordالقديم (أي مركز جرينسبورو الثقافي) وثم إلى  327 South Elm Streetخالل عملية تجديده وأخيرا إلى مقرنا الحالي في مركز
جرينسبورو الثقافي في  .200 North Davie Streetلقد خدمنا ما يزيد عن مليون زائر حيث عرضنا عمل أكثر من  9،850فنان ومعرض متنقل و وجلبنا قيّمين
خارجيين وأعطينا الفنانين فرصة الحصول على مراجعة استعادية وعرضنا استطالعات شاملة للوسائط والمواضيع وأنشأنا برنامج  ArtQuestالحائز على جوائز وسعينا
دائما للتميز في كل ما نقوم به.
الـ GALLERY
الـ  Galleryفي  GreenHillعبارة عن منطقة عرض جميلة تبلغ مساحتها  7،000قدم مربع .الـ  Galleryهو مساحة جذابة كبيرة مليئة بالضوء وهو الموقع الذي يقدم
فيه  GreenHillمعرض أول جمعة من الشهر " "First Fridaysو مختارات المقتنين " "Collector's Choiceو  Artist Talksوغيرها من البرامج والفعاليات.
استوديوهات ARTQUEST STUIDOS
تم تصميم الـ ArtQuest Studiosكمساحة لألطفال والعائالت حيث يمكنهم استكشاف مواد صنع األعمال الفنية وخلق الفنون في بيئة تجريبية ذاتية .يستطيع المرء أن
يرسم أو يطلي داخل الـ  ArtQuest Studiosأو العمل باستخدام المواد ال ُمعاد تدويرها والفخار والمشاركة باأللعاب اإلبداعية مع مسرح العرائس ومكعبات  Kaplaتقع
 ArtQuest Studiosبالقرب من كل من الـ  Galleryوالمتجر في GreenHillمما يجعل من السهل على الزوار اإلحساس بأعمال فناني شمال كارولينا.
www.GreenHillNC.org/ArtQuest-Studios
المتجر
يحتوي المتجر في  GreenHillعلى أعمال فنية فريدة من فنانين مختارين من شمال كارولينا بما في ذلك المجوهرات والسيراميك واأللياف والنحتيات واألعمال ثنائية
األبعاد .حيث أننا نؤمن في  GreenHillبأن الفن يجعل الحياة أفضل .حيث يعمل المتجر على تقديم فنون ذات مغزى باإلضافة لخدمتها غرض؛ إنها فنون لحياتك.
www.GreenHillNC.org/The-Shop
معرض INFOCUS
إن معرض  InFocusهو عبارة عن مساحة فنية مصممة لتجميع مقتني الفن مع الفنانين الذين ينتجون أعمال استثنائية لالقتناء وبحيث تُناوب بين معارض فردية وجماعية
تتناول موضوع معين أربعة مرات في السنة .ويهدف معرض  InFocusللوفاء بمهمة  GreenHillفي دعم فناني شمال كارولينا من خالل تشجيع سوق فني نشط في
الوالية .نعمل على دعوة األفراد والشركات سواء كانوا من مشتري الفن ألول مرة أو المقتنين المخضرمين وذلك للعمل مع فريق  GreenHillللعثور على القطعة المثالية
لمساحتك وذوقك وميزانيتك  -وللتعرف على الفنانين في نفس مدينتك! www.GreenHillNC.org/InFocus-Gallery
استخدام مساحة GREENHILL
الـ  Galleryفي  GreenHillعبارة عن منطقة عرض جميلة تبلغ مساحتها  000،قدم مربع .الـ  Galleryهو مساحة جذابة كبيرة مليئة بالضوء وهو الموقع الذي يقدم
فيه  GreenHillخمسة معارض في السنة وهو المكان المثالي لفعالياتك المسائية القادمة والذي يستوعب ما يصل إلى  200ضيف للمناسبات في حال سيبقى الضيوف
واقفين و  25ضيفا ا في حال سيجلس بعض الضيوف .كما تُعد الـ  ArtQuest Studioمساحة إبداع رائعة لمناسبات اإلبداع وتتوفر أيضا ا خدمة تأجير محدودة داخل هذه
المساحة .ما عليك إال إخبارنا عن مناسبتك من خالل ملء نموذج وإرسال نموذج .وسنتصل بك خالل  8ساعة من استالم النموذج.
www.GreenHillNC.org/Rentals
المشاركة
التبرعات السنوية
إن  GreenHillهي منظمة للفنون سهلة الوصول إلى خدماتها من خالل الدخول المجاني إلى مستويات عضوية غير مكلفة توفر الوصول إلى جميع فرص البرامج
الخاصة بنا .ونحن نؤمن بأن الفن من األساسيات ولذا نعمل على إتاحته .ومن خالل دعمك للتبرعات السنويات فإنك تساعد األطفال في العثور على صوتهم اإلبداعي وتتيح
لفناني شمال كارولينا منصة لتقديم أعمالهم الفنية ومساحة لمن يقدرون الفن تسمح لهم بتجربة أعمال رائعة .تسمح لنا هديتك السنوية  -مهما كانت كبيرة أو صغيرة -
باالستمرار في توفير منصة الستكشاف الفن واالستثمار فيهwww.GreenHillNC.org/annual-fund .

العضوية
توفر العضوية الدعم األساسي الذي يجعل ما نقوم به في كل من الـ  Galleryوالمتجر والـ  ArtQuest Studiosممكناا .بصفتك عضوا ،تتاح لك فرص للمشاركة
الفعالة في العديد من البرامج واألنشطة في  GreenHillمن خالل إمكانية الوصول الخاص والخصومات واألحداث المخصصة لألعضاء فقط.
www.GreenHillNC.org/become-a-member
فُرص الرعاية
هناك العديد من فُرص الرعاية في  .GreenHillوتشمل مزايا الشركات والرعاة المبدعين فرص رؤية واسعة في العالقات العامة واالتصاالت والوصول إلى شبكة
متنوعة من داعمي  .GreenHillوكعضو في مجموعة رعاة  ،GreenHillيمكن لموظفيك و/أو عمالئك المشاركة في مجموعة متنوعة من األحداث الخاصة وافتتاحات
المعرض والتجمعات االجتماعية في عالم الفن المعاصر .وتعتبر فرص الرعاية وسيلة مهمة تتواصل  GreenHillمن خاللها مع قادة الشركات ورجال األعمال بينما
يدعمون المعارض والتعليم والبرامج المجتمعية .معا ا يمكننا إحداث فرق .لالستفسار ،يرجى االتصال بـ Erica.Procton@GreenHillnc.org
التطوع والتدريب
تعلم كيف تعمل منظمة الفنون المجتمعية من الداخل .ونحن نرحب بالمتطوعين دائما ا وهناك فرص لتلبية مهارات كل متطوع وتوافره .توجد فرص للتطوع من عمر 18
سنة وما فوق ما لم يُذكر خالف ذلك .كما يوجد لدى  GreenHillمجموعة واسعة من الفرص لل ُمتدربين من الطلبة .ويمكن للتدريب أن يعطي ساعات معتمدة مع جامعة
الطالب؛ الرجاء التحقق من المستشار األكاديمي الخاص بك للحصول على التفاصيل .تتم مراجعة جميع الطلبات في أول يوم اثنين من كل شهر .يتم إدراج جميع فرص
التدريب والتطوع على موقعنا على الرابط التاليwww.GreenHillNC.org/intern-volunteer :
برامجنا
الفنانين في المدارس ()AIS
يتم اختيار كل فنان ليس لتميزه الفني فقط ولكن أيضا ا لقدرته على تعليم الطالب والتواصل معهم .يزور الفنانون طالب الصف الرابع في مدارس مقاطعة جيلفورد المتعددة
للتحدث عن مهنتهم كفنانين وتقنيات والوسائط التي يستخدمونها في فنهم واألفكار التي ترشدهم لعملهم .كما يقومون باإلضافة إلى ذلك بالوصل بين الفنون البصرية
والموضوعات األكاديمية مثل الدراسات االجتماعية والعلوم وفنون اللغة .كما يقود الفنانين الطالب في أنشطة صنع الفنون المصممة إللهام اللعب الخيالي وتشجيع الطالب
على استكشاف روايات حياتهم وتوفير فهم أفضل للثقافة مع استخدام مجموعة متنوعة من الوسائطwww.GreenHillNC.org/artists-in-the-schools .
محادثات الفنان ()ARTIST TALKS
يتم عقد محادثات الفنان بشكل عام في الـ  Galleryوغالبا ا ما يتم تنظيمها بالتزامن مع كل معرض .وتهدف هذه المحادثات إلى أن تكون فرصا ا لالستكشاف ييسرها القيّم
حيث يتحدث الفنان عن أعماله وعمليته اإلبداعية .وتسمح كل من محادثات الفنان للزوار بالحصول على منظور فريد لألعمال الفردية والفنانين والفن المعاصر من خالل
وجهة نظر القيّم والفنان .التسجيل ليس متطلب.
الفن االنتقائي ()ART À LA CARTE
إن الـ  art à la carteهو عبارة عن حملة لجمع التبرعات كل سنتين يتم عقدها في الربع وتحتفي بالفنون المرئية وفن الطهي .تشمل األمسية وجبة متعددة األطباق
محضرة بشكل رائع ومزاد صامت ومزاد علني وأنشطة ترفيهية أخرى .كانت الشيف الضيفة لعام  2016مرشحة لجائزة جيمس بيرد والفائزة بجائرة إيمي الشيف فيفيان
هوارد من برنامج الشيف والمزارع .وسيكون الشيف الضيف لعام  2018هو الشيف بيدرو أباسكال وهو مكسيكي األصل والشيف التنفيذي في فنادق طومسون الفاخرة.
www.GreenHillNC.org/aalc
برنامج الفنون والراحة | اإلبداع من أجل العافية
يقوم  GreenHillبدعم تطوير المتعلم مدى الحياة من خالل البرامج اإلبداعية التي تعزز العافية الشخصية والعائلية .دروس الفنون والعافية هي للمشاركين الذين يسعون
لتغذية قدرتهم اإلبداعية من خالل األنشطة الفنية المصممة إللهام اليقظة الفكرية والزمالة المجتمعية .وتبدأ كل جلسة بتسجيل أفراد المجموعة يتبعه خلق عمل فني وتعبير
إبداعي مع جولة للمعرض في الـ  Galleryمع مرشد .يتم الترحيب بالمشاركين من جميع الخلفيات والقدرات الفنية وسيتم توجيههم من خالل العملية اإلبداعية باستخدام أي
وسائل ضرورية 15 .دوالر/للمشارك ييتم منح خصم بنسبة  %10ألصحاب العضوية على مستوى األسرة وأعلىwww.GreenHillNC.org/Arts-Wellness .
حفالت أعياد الميالد
يوفر  GreenHillفرص للحفالت الخاصة أو شبه الخاصة في  .ArtQuestيتمتع الزوار في الحفالت الخاصة باالستخدام الحصري لـ  ArtQuest Studiosفي حفل
مدته ساعتين مع أحد منسقي حفالت أعياد الميالد .كل حفلة خاصة لها موضوع يتم تحديده ما بين المضيف و أحد منسقي حفالت أعياد الميالد .وتتوفر الحفالت شبه
الخاصة خالل ساعات العمل العادية وتكون مدته  1.5ساعة .ويكون العدد األقصى للمشاركين في جميع الحفالت  15مشاركا .يحق ألصحاب العضوية على مستوى
األسرة الحصول على خصم بنسبة  %10على جميع حجوزات حفالت أعياد الميالد .يمكن جدولة الحفالت على الويب على الرابط التالي:
www.GreenHillNC.org/birthday-parties
نادي األوالد والبنات
يؤثر  GreenHillبشكل إيجابي على الطالب الذين يحضرون نادي الـ  Salvation Armyوالبنات في جرينسبورو من خالل توفير ورش عمل عالجية بعد المدرسة
للطالب في الصفوف من الروضة إلى الثاني و الثالث والخامس مما يتيح الفرصة للتعبير عن الذات في بيئة داعمة وجذابة .طور فريق التعليم في  GreenHillبالتعاون
مع المعالج بواسطة الفنون ورش عمل ذات صلة مباشرة بالمعارض في الـ  Galleryلتلبية احتياجات الطالب على أفضل وجه .يعمل  GreenHillسنويا ا على إشراك
الطالب في التعرف على كيفية عرض أعمالهم الفنية باإلضافة إلى خلق تجربة مشتركة للطالب والمجتمع من خالل معرض أعمال الطالب الذي يستضيفه نادي الـ
 Salvation Armyلألوالد والبنات مما يعزز اإلحساس بالفخر واإلنجاز .يتم رعاية هذا البرنامج من قِبل مؤسسة كيندر مورغان( .قريباا على موقعنا على الويب:

البرامج التي يتم تمويلها بواسطة ِمنَح)
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مختارات المقتنين
يعمل ال المعرض الشتوي سنوي في  GreenHillعلى الجمع بين أكثر من  120فنانا ا كل سنة من جميع أنحاء شمال كارولينا وهو يشكل مسحا ا شامالا ألروع األعمال
الفنية والحرفية التي يتم إنتاجها في الوالية .يتم افتتاح المعرض الشتوي سنويا ا مع أحد أشهر مناسبات موسم العطالت في جرينسبورو :مختارات المقتنين .ويتمتع
المشاركون بفرصة نادية لاللتقاء واالختالط مع فناني المعرض الشتوي وشراء األعمال الفنية الرائعة و االستمتاع بأمسية حيوية من الطعام والكوكتيالت و الموسيقى .يتم
بيع التذاكر على الويب على الرابط التالي.www.GreenHillNC.org/winter-show | www.GreenHillNC.org/buy-collectors-choice-tickets :
المعارض
يقدم مركز  GreenHillمجموعة واسعة من المعارض حيث ت ُِ
برز أعمال فنانين معاصرين في شمال كارولينا .ويتم تطوير المعارض إلتاحة الفرص للفنانين في كل من
مراحل حياتهم المهنية وتشمل المعارض الفردية والجماعية والمواضيعية .كما يتم تقديم سلسلة من المعارض كل سنة تُمثل أفضل الفنون البصرية في شمال كارولينا.
www.GreenHillNC.org/exhibitions
الليلة العائلية
يوفر  GreenHillمساء كل أربعاء بين الـ  7 - 5م فرصة الدخول المجاني إلى  .ArtQuest Studiosالليلة العائلية مجانية ومفتوحة للعموم وهي وسيلة رائعة
لالستمتاع أمسية فنية مع العائلة واألصدقاء .وتعد  ArtQuest Studiosكمساحات اجتماعية نشطة حيث يمكن للعائالت خلق أعمال فنية ومشاركة األفكار وإنشاء
رسومات فريدة من نوعها والعمل مع الفخار أو مواد جديدة وغير متوقعة على طاولة االستكشاف العملي .أصبحت الليلة العائلية ممكنة بفضل رعاية مؤسسة  VFو
مؤسسة  PNCوالتبرعات السخية من أعضاء  GreenHillوالجهات المانحة بشكل سنوي.
www.GreenHillNC.org/family-night
أول جمعة من الشهر
أول جمعه من الشهر في  GreenHillهو وسيلة لتجربة  GreenHillمن خالل طرق جديدة وغير متوقعة .سواء كان ذلك من خالل االستماع إلى الموسيقى الحية
ومشاهدة عرض راقص واختبار أنشطة فنية بشكل عملي بقيادة أحد الفنانين .فهناك شيء مسلي لكل شخص .يتم عقد أول جمعة من الشهر في كل شهر بين الـ  9 - 6م
وهو مجاني ومفتوح للعموم.
www.GreenHillNC.org/first-fridays-at-GreenHill
 GREENHILLالمفتوح
يتقبل  GreenHillالمقترحات للبرامج  /المشاريع المرتبطة بمواضيع المعارض في  .GreenHillوالغرض من هذه البرامج المساعدة في إجراء مزيد من المناقشة أو
المشاركة التي ترتبط مباشرة بموضوع المعرض والمساهمة في مهمة  GreenHillالمتمثلة في تقديم وتعزيز الفن المعاصر والفنانين المعاصرين في شمال كارولينا
والترويج له .تتضمن أمثلة البرامج  -على سبيل المثال ال الحصر  -الشعر والموسيقى والرقص والكلمة المنطوقة والمونولوجات والمحادثات المفتوحة وغيرها من أشكال
الفنون متعددة التخصصات .كما يتم تشجيع المنظمات غير الفنية على التقديم.
www.GreenHillNC.org/GreenHill-Open
الزيارات الجماعية
يوفر  GreenHillللمتعلمين من جميع األعمار الفرصة لتجربة فنون شمال كارولينا من خالل الزيارات الجماعية .ويذهب الزائرون إلى المعرض للتعرف على كيفية
استخدام فناني شمال كارولينا للوسائط والتقنيات واألفكار الممثلة في فنهم باإلضافة إلى إمضاء الوقت في  ArtQuest Studiosحيث سيشاركون في أنشطة خلق الفنون.
يتم تصميم الزيارات الجماعية للمدارس لتلبية االحتياجات التنموية للطالب والتواصل مع تجارب المعرض والربط مع المنهج الدراسي .تبلغ رسوم الزيارات الجماعية 5
دوالرات للطالب وبحد أدنى  12طالبا ا للمجموعة .تكون الزيارات الجماعية مجانية للمدارس الخاضعة لـ  Title 1في مقاطعة جيلفورد بفضل رعاية مؤسسة لينكولن
المالية.
www.greenhillnc.org/group-visits
استكشاف االستديو العملي
تم تصميم استوديو االستكشاف العملي للتواصل مع المعارض وتحفيز التفكير اإلبداعي وتشجيع االستجابة اإلبداعية وتحريك الخيال .ويكون هذا متوفرا ا من الثالثاء إلى
الجمعة بين الـ  7 - 12م والسبت بين الـ  5 - 12م .وتسلط هذه المشاريع الضوء على مواد الفنانين واألفكار والمواضيع المعروضة في المعرض .ويكون هذا البرنامج
مفتوحا ا للعائالت بموجب تذاكر .يستطيع أصحاب العضوية على مستوى األسرة الدخول مجاناا .يتم تدوير األنشطة كل أسبوعين ويتم إدراجها في تقويمنا على اإلنترنت.
www.GreenHillNC.org/calendar
أيام الجمعة لألعمال الرائعة
يمكنكم التمتع كل يوم جمعة في الساعة  11صباحا ا بوقت القصة وخلق الفن واألنشطة الحسية وجولة " "lollipopألحدث المعارض في  .GreenHillهذه األنشطة موجهة
نحو األطفال الذين تبلغ أعمارهم  5سنوات أو أقل .والبرنامج مفتوح للعائالت أيام الجمعة بموجب تذاكر من عيد العمال إلى يوم الشهيد ويمكن ألصحاب العضوية على
مستوى األسرة أو أعلى الدخول مجاناا.
www.GreenHillNC.org/masterpiece-fridays
يوم الجمعة للمبكرين في  | GREENHILLموسم الصيف في الـ ARTQUEST STUDIOS
انضم إلينا في موسم الصيف في برنامج االستديو المفتوح للمبكرين .ابدأ يوم الجمعة مع لوحة جديدة أو كتلة من الفخار أو اقرأ قصة أو البناء باستخدام المكعبات .حيث
يمكن للعائالت في يوم الجمعة للمبكرين االستمتاع بتجربة فنية ذاتية في االستوديو باإلضافة إلى تخصيص بعض الوقت لمشاهدة المعرض الحالي في الـ  Galleryفي
 .GreenHillمناسب لألعمال من سنة واحدة أو أكبر 6 .دوالرات للشخص .ويمكن ألصحاب العضوية على مستوى األسرة أو أعلى الدخول مجاناا.
http://www.greenhillnc.org/earlybird-friday
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معرض شمال كارولينا للفنون المفتوح
يعد برنامج معرض شمال كارولينا للفنون المفتوح برنامج تطوير مهني لفناني شمال كارولينا حيث يمكنهم تقديم  15شريحة من أعمالهم باستخدام أسلوب بيتشاكوتشا مع
القيّم في  GreenHillوغيره من المتخصصين في الفنون الذين يقدمون النقد والمالحظات .يساعد برنامج شمال كارولينا للفنون المفتوح الفنانين على تعلم كيفية تقديم
عملهم والتعبير عن رؤيتهم اإلبداعية بطريقة موجزة ومقنعة .وهو مفتوح للفنانين الذين يقيمون في شمال كارولينا أو لديهم عالقات إبداعية بالوالية .يتم عقده مرتين في
السنة في شهر مارس/آذار و شهر يوليو/تموز .التسجيل المسبق مطلوب.
www.GreenHillNC.org/open-nc-art-review
اإلقامة المؤقتة
إن برنامج اإلقامة المؤقتة في  GreenHillهو برنامج مدته  10أيام يقوم خالله فنانين مختارين من شمال كارولينا بخلق وعرض أعمالهم في الـ .ArtQuest Studios
هذا البرنامج مثالي للفنان الذي يتمتع بالتفاعل مع الزوار ويحب المشاركة في محادثات نشطة حول الممارسات اإلبداعية .إن هدفنا هو أن يتم تنشيط الفنان من خالل
التفاعالت وتعميق تجربة الزائر في  GreenHillومساعدتهم على الربط بين األعمال في المعرض والعملية اإلبداعية للفنان .ويعد برنامج اإلقامة المؤقتة عملية تنافسية
ويتم قبول الطلبات بشكل مستمر .يتم إعطاء رواتب بقيمة  200دوالر لكل فنان مختار وكذلك الوصول إلى بعض موارد االستوديوهات.
www.GreenHillNC.org/popup
المخيمات الصيفية
تعمل المخيمات الصيفية في  GreenHillعلى توفير بيئة مثالية إللهام اإلبداع والتعلم لألطفال الفضوليين من جميع األعمار .إن المجموعات صغيرة الحجم واالستشاريون
ذوي الخبرة وإمكانية الوصول إلى  ArtQuest Studiosالغنية والـ  Galleryفي  GreenHillتجعل كل يوم مغامرة مليئة بالمرح .يتم موازنة كل يوم (من الساعة
 8:30ص  1 -م) من خالل تعليم الفن الموجه واالستكشاف الحر والقصص واأللعاب والنشاط البدني .يطلب من المشاركين في المخيم إحضار وجبة الغداء الخاصة بهم.
ونعمل على توفير الوجبات الخفيفة .ييتم منح خصم بنسبة  %10ألصحاب العضوية على مستوى األسرة وأعلى .يكون كل مخيم صيفي موضوع مخصصه وموجه نحو
عمر  3سنوات ولغاية طالب الصف السادس.
www.GreenHillNC.org/summer-camps
ورش العمل
يقدم  GreenHillورش عمل للكبار والمدرسين والمراهقين مصممة لتوفير مساحة مشحونة اجتماعيا ا لتجديد الروح وزيادة فهم فنون شمال كارولينا والمواد الفنية
والعمليات الفنية .يقود هذه الورش استشاريون مدربون و  /أو فنانو شمال كارولينا حيث تتكشف األنشطة في بيئة خالية من التوتر باستخدام مواد وأساليب فنية يمكن
االستمتاع بها بسهولة على جميع مستويات الخبرة .يمكنك ضبط السرعة واالستمتاع بقضاء الوقت مع اآلخرين الذين يحبون فرصة إلقاء نظرة على الفن وصنع األشياء
والتعرف على أشخاص رائعين .يقدم  GreenHillورش عمل ما بعد الظهر المسماة " "Tea Timeوجلسات مسائية مسماة بـ " .After Hoursويوفر GreenHill
شيء لكل شخص .األسعار تتفاوت ويحصل أصحاب العضوية على مستوى األسرة أو أعلى على خصم www.GreenHillNC.org/adult-workshops .%10
تجمع الفنانين الشباب ()YAK
إن تجمع الفنانين الشباب هو برنامج تعليمي تفاعلي قائم على مواضيع محددة حيث يساهم الفنانون الشباب في حل المشاكل واستخدام مواد فنية جديدة ومثيرة ويشاهدون
ويتعلمون عن فنون وفناني شمال كارولينا ويلتقون بالفنانين الزمالء .هناك دورات الشتاء/الربيع والخريف/الشتاء كل عام .ويتم عقد اجتماعات تجمع الفنانون الشباب من الـ
 5:15 - 4م في أول يوم ثالثاء من كل شهر للطالب من الروضة إلى الصف الثاني والثالثاء الثاني لطالب الصف الثالث إلى السادس .تبلغ رسوم كل دورة ومدتها أربعة
أشهر (اجتماع واحد في الشهر)  35دوالر .ييتم منح خصم بنسبة  %10ألصحاب العضوية على مستوى األسرة وأعلى.
www.GreenHillNC.org/yak
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