
Розшукуються митцi з України 

З 2015 року творча ініціатива Heimat X спрямована на культурних дiячiв усіх 
напрямків (театр, музика, танці, література, образотворче мистецтво тощо), 
яким нещодавно довелося емігрувати до Німеччини. Ми налагоджуємо 
контакти, організуємо заходи та пропонуємо гонорари для роботи 
культурним дiячем у Німеччині.


У центрі нашої уваги – художня освіта дітей та молоді, мистецькі проекти у 
пустуючих вітринах та літературно-музичні заходи на малих сценах. Назараз 
ми шукаємо педагогів з мистецтва, театральних діячів, письменників, 
музичних педагогів та багатьох інших з України, які нині перебувають у 
Мюнстерланді чи Північному Рейні-Вестфалії та хотіли б працювати у сфері 
мистецтва або у галузі художньої освіти. Ми пропонуємо безкоштовні 
консультації, посередництво у роботі, плануємо спільні проекти та 
пропонуємо справедливу оплату на гонорарній основі.


Керівник проекту Томас Ріхардт, письменник і драматург Штутгартського 
театрального театру, поставив багато успішних міжкультурних вистав з 
міжнародним акторським ансамблем.

У Heimat X працювали такi митцi як: Мазен Мохсен (співак, гітарист), Фіас 
Альшатер (ютубер, автор), Ваджія Саїд (письменник) та багато інших.


Подання заявок можливе німецькою, англійською, арабською та 
українською.


Творча ініціатива Heimat X

Пан Томас Ріхардт

Kiebitzpohl 22a

48291 Telgte

Tel. 02504/ 988 36 99

www.heimatx.de 

 

http://www.heimatx.de


ARTISTS WANTED


The artist initiative Heimat X has been dedicating their time, since 2015, to helping 
artists of all kinds (Theater, music, dance, literature, visual arts i.a.) who have 
recently had to emigrate to Germany. We help build connections, organize events, 
and offer fees for working as culture creators in Germany. 


Our focus lies in creating art and education-driven activities with children and 
teenagers. Amongst them are fine arts projects in empty window displays and 
literary as well as musical events on small stages. At this time, we are looking for 
art teachers, theater creators, authors, music teachers i.a. from Ukraine and others 
that are passionate about what they do, currently located in Munsterland or rather 
North Rhine-Westphalia. We provide free consultations, find job opportunities, plan 
projects together, and offer fair pay on a freelancer fee basis.


Getting in contact with us is possible in German, English, Arabic, and Ukrainian.


Künstlerinitiative Heimat X (Artist initiative)

Herrn Thomas Richhardt

Kiebitzpohl 22a

48291 Telgte

Tel. 02504/ 988 36 99

www.heimatx.de



