
የኋላ ፈረቃ፦ MASQUERADE | አርብ፣ ኦክቶበር 14፣ 7 PM – 10 PM
ነፃ

የኪነጥበብ ማዕከል ፊርማ ምሽት ተከታታይ ዝግጅቶች በልዩ ጥበብ እና እንቅስቃሴዎች ይመለሳል። በሶስት ወለሎች ክፍት የስነጥበብ 
ባለሙያዎች ስቱዲዮዎች ውስጥ፣ የጋለሪ መስተንግዶዎችን፣ አነቃቂ የስነጥበብ ባለሙያዎችን ንግግሮች፣ የጀማሪዎችን ትርኢቶች፣ አሳታፊ 
ፕሮጀክቶችን፣ ቀጥታ ሙዚቃዎችን እና ሌሎችንም ያግኙ።

ኦክቶበር ወደ ውስጣችን መመልከቻ እና የመታደሻ ጊዜ ነው። የሚወዷቸውን የበልግ ቀለሞችን ይልበሱ፣ የዱባ-ቅመም ላቴዎን ይጎንጩ፣ 
እና የበልግ ጭምብል እያደረግን ባለንበት በቀዝቃዛው የአየር ሁኔታ ይደሰቱ። አልባሳት አማራጭ ናቸው ነገር ግን በጣም ይበረታታሉ። 
ምርጥ ልብስ የለበሱት በ 8:30 pm ላይ በምናቀርበው ዝግጅታችን ልዩ ሽልማት ያገኛሉ። ከሁሉም ተወዳጅ የኦክቶበር እና የሃሎዊን 
ጭብጥ ባላቸው ሙዚቃዎች ጋር የዲጄ ስብስቦችን ያቀርባል። በ Nova Labs ካሉ ከማህበረሰባችን makerspace ጓደኞች ጋር 
በመተባበር። 

27ኛ ዓመታዊ የጥበብ ሳፋሪ | ቅዳሜ፣ ኦክቶበር 22፣ 12 PM – 4 PM
ነፃ 

የአሌክሳንድሪያ ባህል ከሩብ ምዕተ-ዓመት በላይ የቆየ፣ የስነጥበብ ሳፋሪ ለልጆች እና ቤተሰቦች ተወዳጅ የሆነ በአካል የሚታደሙት 
የእንቅስቃሴ ቀን ነው! እንደ እርስዎ ያሉ የጥበብ ወዳጆችን ይቀላቀሉ እና ከቤት ውጭ የሆኑ የውሃ ዳሪቻ የስነጥበብ ተግባራትን እንዲሁም 
በህንፃው በሙሉ ያሉ አሳታፊ ፕሮጀክቶችን ይማሩ። በቨርጂኒያ የባህር ሳይንስ ተቋም እና በዊልያም እና ማርያም ኮሌጅ ከአጋሮቻችን ጋር በ 
STEAM ላይ ባተኮሩ የጀብድ ሥራዎች ይደሰቱ።

ዕድሜያቸው 5+ ለሆኑ ልጆች በጣም ጥሩ ነው። ትናንሽ ልጆች አንዳንድ ተጨማሪ እርዳታ ሊያስፈልጋቸው ይችላል፣ ግን አሁንም ብዙ 
አስደሳች ነገር ይኖራቸዋል! 



የጥበብ ፌስቲቫል | ቅዳሜ፣ ኖቬምበር 12 እና 13፣ 12 PM – 4 PM  
የደረጃ ቲኬት ኦንላይን እና በር ላይ ይገኛል 

ለመግባት ነፃ ነው። ከአገራዊ የቢራ ፋብሪካዎች እና የወይን ፋብሪካዎች በመጡ መጠጦች እየተዝናኑ በስነጥበብ ማዕከል ሶስቱም ወለሎች ላይ 

ካሉ ተመጣጣኝ የጥበብ ሽያጮች ይግዙ። የመጠጥ እና በተመረጡ ተመጣጣኝ ስነጥበብ ላይ ከሚሰጥ ቅናሽ (በየቀኑ ይለያያል) ጋር የደረጃ 

ትኬቶችን ይምረጡ። በተጨማሪም፣ የቀጥታ ሙዚቃ እና ትርኢቶች። 

የአነስተኛ ንግድ ቅዳሜ | ቅዳሜ፣ ኖቬምበር 26፣ 10 AM – 4 PM
ነፃ 

አነስተኛ ንግዶችን እየደገፉ ከአገር ውስጥ የስነጥበብ ባለሙያዎች ይግዙ። በቀጥታ ሙዚቃ እና ለ LGBTQ+ ወጣቶች ቁርጠኛ በሆነው በአገር 
ውስጥ ድርጅት፣ በ SafeSpace NoVA በቀረበው በበዓል የስጦታ መጠቅለያ ጣቢያ ይደሰቱ።
 
አርቲስቶች እሁድ | እሁድ፣ ኦቬምበር 27፣ 10 AM – 4 PM
ነፃ 

ሸማቾች ከስነጥበብ እና ከዕደ-ጥበብ ባለሞያዎች ላይ እንዲገዙ ለማበረታታት በአገር አቀፍ ደረጃ የሚደረግ ዝግጅት። የቶርፔዶ ፋብሪካ የጥበብ 
ማዕከል (Torpedo Factory Art Center) በእጅ ከተሠሩ ጌጣጌጥ እና ሴራሚክስ እስከ ሥዕሎች እና በትዕዛዝ የተሠሩ ጌጣ ጌጥ ያሉ 
ልዩ ስጦታዎችን ለማግኘት የክልሉ ምርጥ ቦታ ነው። ከትናንሾች ይሸምቱ እና በስስቱም ወለሎች ወደ 200 ከሚጠጉ የአገር ውስጥ የስነጥበብ 
ባለሙያዎች ይግዙ። 
 
የበዓል ፌስቲቫል | ቅዳሜ፣ ዲሴምበር 3፣ 2 PM – 8 PM
ነፃ 

የአሌክሳንድሪያ የዓመቱ በጣም አስደሳች ሰንበት! ሳንታ እና ወ/ሮ ክላውስ በውሃ ዳርቻው ላይ በለው የእሳት ጀልባ ቦታ ከጠዋቱ 3፡30 አካባቢ 
ይደርሳሉ። ሙዚቃ አዳራሾቹን እና የውሃ ዳሪቻውን ሞልቶ፣ ሰዎች ክፍት የስነጥበብ ባለሙያዎች ስቱዲዮዎችን ሶስት ወለሎች እንዲያስሱ ጥሪ 
ያቀርባል። 
 
የድሮ ዓመት ቀን (OLDE YEAR’S DAY) | ቅዳሜ፣ ዲሴምበር 31፣ 12 PM – 5 PM
ነፃ 

መላው ቤተሰብ የ 2022 መዝጊያውን  በቶርፔዶ ፋብሪካ የስነጥበብ ማዕከል ማክበር ይችላል። አሳታፊ እንቅስቃሴዎችን ያግኙ፣ በስቲዲዮቻቸው 
ውስጥ የሚሠሩ የስነጥበብ ባለሙያዎችን ያግኙ እና ለ 2023 ይነሳሱ። 

የአሌክሳንድሪያ ከተማ የቶርፔዶ ፋብሪካ የጥበብ ማዕከልን እንደ የስነጥበብ ቢሮ የፕሮግራሞች እና ተቋማት ቤተሰብ አካል 
አድርጎ ያስተዳድራል። በ Instagram እና Twitter ላይ ይከተሉዋቸው። የስነጥበብ ቢሮ የመዝናኛ፣ ፓርኮች እና የባህል 
እንቅስቃሴዎች ክፍል ነው።
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