
 

 

ጋዜጣዊ መግለጫ  
“ህልም አለኝ…” የሰርከስ ትርዒት ጉዞ 

 

ህዳር 16, 2012 ዓ.ም 

አዲስ አበባ ኢትዮጵያ 

 

ሰርከስ ደብረብርሃን ከሰላም ኢትዮጵያ ጋር በመተባበር “ህልም አለኝ…” በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ትምህርታዊ የሰርከስ ትርዒት 

ጉዞ በሐዋሳ፣ሆሳና፣ወላይታ ሶዶ፣ዱራሜ እና አርባምንጭ ከተሞች ከህዳር 16/2012 ቀን እስከ ታህሳስ 7/2012 ዓ.ም 

ያካሂዳል:: ከዚህም በተጨማሪ ሰርከስ ደብረብርሀን በሌሎች ከተምች ካሉ የሰርከስ ተቋማት ጋር የልምድ ልውውጥ 

ያደርጋል::  

 

ህልም አለኝ ትያትራዊ በሆነ መልክ ተዘጋጅቶ ትምህርታዊ የሆኑ መልዕክቶችን አዝናኝ እና አሳታፊ በሆነ መልኩ 

ለማስተላለፍ የሚቀርብ የሰርከስ ትርዒት ነው:: የሰርከስ ፕሮዳክሽኑ አማራ ክልል ላይ በተወሰዱ ጥልቅ ጥናቶች ላይ 

በዋነኝነትም ሴቶች የሚያጋጥሟቸው ማህባራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ተግዳሮቶች በመመስረት ሲሆን ይህ ትምርታዊ የሰርከስ 

ትርዒት ጉዞ አላማው የሴቶችን ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ተሳትፎ በማጎልበት የእኩል ዕድል ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማስቻል 

ነው:: 

 

“ህልም አለኝ…” በወላጅዎችዋ ከባድ ተቃውሞ ስር ሙዚቀኛ የመሆን ህልሟን ለመከተል ያላት ፍላጎት ላይ የተመሰረተ 

አስደሳች ታሪክ ነው ፥፥ ትርኢቱ በወላጆች ጠንካራ ባህላዊ እምነት እና በወጣቷ ሕልሞች መካከል መግባባት እንዲፈጠር 

አድማጮቹን ለድርድር ይጋብዛል፡፡ 

 

የሰርከስ ትርዒቱ ለዩንቨርስቲዎች፣ትምህርትቤቶች እንዲሁም በአካባቢው በሚገኙ ገበያዎች ይቀርባል:: 

 

ሰላም ኢትዮጵያ “ባህል መንገድን ይጠርጋል” የተሰኘ የሦስት ዓመት ፕሮጀክት በአዲስ አበባ እና አራት የክልል ከተሞች 

እየተገበረ ሲሆን፤ሰርከስም ከአራቱ ተግባራት ውስጥ አንዱ ነው:: ሰርከስ ደብረ ብረሀን የሰርከስ መርሃግብር አጋር በመሆን 

ይህንን የሰርከስ ትርዒት ጉዞ የተገብራል፥፥የፕሮጀክቱ ዓላማም በሙዚቃ፤ ፊልም፤ ሚዲያ፣ እና ሠርከስ ላይ በንቃት 

እየተሳተፉ ያሉ የባህል ተዋናዮች እና ባለ-ተሠጥኦ ወጣቶች እና ሴቶች፤ ለባሕል ዘርፍ ዕድገት የሚያደርጉትን አስተዋጽኦ 

ለማበረታታት ያለመ ነው፡፡  

ማስታወሻ ለአዘጋጆች፡-  

‹‹ሰላም›› በ1989 ዓ.ም በስዊድን የተቋቋመ ዓለም አቀፋዊ፣ መንግሥታዊ ያልሆነ፣ እና ለትርፍ ያልተቋቋመ ድርጅት ነው፡፡ 

የባህል ዕድገት ለኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ፣ እና ለማኅበራዊ ዕድገቶች ወሳኝ አስተዋጽኦ የሚያበረክት እንደመሆኑ፤ ‹‹ሰላም›› ለባህል 

ዕድገት የሚያግዝ አመቺ ሥርዓት እና ምኅዳር ለመፍጠር የሚሠራ ድርጅት ነው፡፡ ‹‹ሰላም›› የዓለም ሙዚቃን፤ እንዲሁም ልዩ ልዩ 

ብዝሐ-ባህሎችን በዓለም ዙሪያ በማስተዋወቅ አንጋፋ ዝና ያተረፈ ድርጅት ነው፡፡  



 

 

ድርጅታችን ከ2005 ዓ.ም. ወዲህ ‹‹ሰላም-ኢትዮጵያ›› በሚባለው ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቱ አማካኝነት፤ በባህል ዘርፉ የዘርፉን 
መዋቅራዊ ለውጥ ማሳለጥ፣የባህል ልውውጥንማሳለጥ እንዲሁም የዕውቀት ቅብብል በማጎልበት ላይ ዐበይት ትግባራት እያከናወነ 

ይገኛል:: 

ሰርከስ ደብረብርሃን  

ሰርከስ ደብረብርሃን እ.ኤ.አ በ1998 በደብረብርሃን ከተማ ውስጥ የተጀመረ የመጀመርያው የሰርከስ ሙያ ተቋም ነው፥፥ አጀማመሩም 
የሰርከስ ሙያ ትምህርቶችን ለደሃ ህፃናት በመስጠት በሰርከስ በሚገኘው ገቢ የኑሮ ደረጃቸው እንዲቀየር በማገዝ ነው፥፥ 

ከአካል ጉዳተኞች ጋር ለመስራት ሰርከስ ደብረብርሃን የመጀመሪያው የአፍሪካ ሰርከስ ተቋም ነው፥፥ ሰርከስ ደብረብርሃን በአሁኑ ጊዜ 
መስማት የተሳናቸው ፣ ዕውር እና የአካል ጉዳተኛ የሆኑ አባላትን አካቷል፡፡ 

 

ለተጨማሪ መረጃ እና ተሳትፎዎን በተመለከተ:- 
 
ተክሉ አሻግር (ሔኖክ)    የሰርከስ ደብረብርሃን ሥራ አስፈፃሚ እና ዳይሬክተር 
                                       ሞባይል፡- 0911-71-26-40  
                  ኢ-ሜይል፡- circusdb@yahoo.com   
 
ሔለን እሸቱ        የኮሚዩኒኬሽን አስተባባሪ  
       ሞባይል፡- 0920-83-27-71   
      ኢ-ሜይል፡- helen@selam.se 
 

 

mailto:circusdb@yahoo.com
mailto:helen@selam.se

	ለተጨማሪ መረጃ እና ተሳትፎዎን በተመለከተ:-

