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PODIUMSDISSKUSION | FILM-und FOTOVORFÜHRUNG
ERZÄHLCAFÉ | KULTURPROGRAMM | ESSEN U ND GETRÄNKE
gegen eine kl vSpende

Tọa đàm | Trưng bày tri ển l ãm ảnh và phi m
Trò chuyện Café |

Món ng on Vi ệt và đồ uống (với một sự quyên g óp nhỏ.)
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Đón chào bạn ở đó là các chương trình,
Tọa đàmTrưng bày triển

ôilmf und ôotovorführung

lãm ảnh và phim

úrzählcafé

Trò chuyện 5afé

ússen und âetränke
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!ls !bschluss fndet ein
gemeinsames ârillen
mit buntem yulturprogramm
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)Wörlitzer /trasse ébav cép24 7erlinw stattü
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