
 

 

 

 

BOOKS – MADE IN UAE  

Workshop for Children’s Book authors  

with German award-winning author  

Anja Tuckermann 

 

 

To foster the development of Emirati children’s literature in Arabic, the UAE Board on Books for 

Young People (UAEBBY) and the Goethe-Institut Gulf Region continue their “Books - Made in UAE” 

project and organize a workshop for ten Emirati children’s book authors from 27 to 30 April 2014. 

The workshop will be conducted by Anja Tuckermann, one of Germany’s best-known children’s and 

young adults’ book authors. 

For four days, participants will be given the opportunity to work with Anja Tuckermann on their story 

lines and book projects, discuss problems and challenges of writing for children and exchange ideas in 

a friendly and supportive environment.  

The workshop will take place all day from Sunday, 27 April till Wednesday, 30 April 2014 in Sharjah 

(venue location t.b.c.).  

Participation is free but places are limited and priority will be given to those authors already working 

on a book project. Admittance will be based on the submission of a short synopsis of the book 

project. Please note that the language of communication during the workshop is English. Costs for 

three nights of single accommodation in Sharjah can be arranged and will be covered.  

If you are a writer of children’s books working on a book project that you like to discuss in the 

workshop, please sent an e-mail with some information about yourself as well as a short synopsis 

of your work (not longer than 1-2 A4 pages, preferably in English, Arabic is of course welcome as 

well) till 23 March 2014 to: 

Bettina Quabius 

Project Coordinator 

Goethe-Institut Gulf Region 

Tel.: +971 2 6727920 

Mobile: +971 50 220 8215 

quabius@abudhabi.goethe.org 

www.goethe.de/gulfregion 

 

If you have any questions regarding the workshop, do not hesitate to contact Bettina anytime by e-

mail or phone.  

Looking forward to hearing from you! 
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Her latest publications: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anja Tuckermann grew up in Berlin where she lives today. Her first novel Mooskopf 

was published in 1988. From 1988 to 1997 she was a radio editor for children’s 

programs. Since then, she has been a free-lance writer and journalist publishing 

children’s books, novels, short fiction and theatre plays. Since 1993, she leads 

creative writing workshops and seminars for prose and theatre with children, young 

adults and adults. She has won several awards for her novels and plays, including 

the Hans im Glück-Preis, the Friedrich Gerstäcker-Preis and the German Youth 

Literature Prize.  

ADILE. From Istanbul to Berlin.  

Adile's father is hired in Istanbul to work in Germany. Adile soon follows 

with her mother and brothers. Adile doesn't speak German and is an 

outsider at school. Her father is never happy. Luckily Adile soon has a 

friend in Mara. 

Klett Kinderbuchverlag, 2011 

 

Upside Down 

Elli and Sascha are best friends. They spend a lot of time with each other, 

having a good time and lots of fun.  Ellie likes Saschas imaginativeness 

but he has problems in school and the adults say something is wrong 

with him. They call it ADD, an attention deficiency disorder. As Sascha is 

prescribed pills to help him concentrate, his character changes and his 

friendship to Elli starts to fall apart. 

KLAK Verlag, 2013 

 

Alone in the Forest 

A little owl sits alone in the forest, discovering the world 

around her. She overcomes her fear of her strange 

surroundings and keeps getting braver. In the end she 

actually learns to fly and greets the sun and the moon. 

Thienemann, 2012 

 



 

 

 

 

 ُصنعت في اإلمارات - كتب

 ورشة عمل لمؤلفي أدب األطفال

 مع الكاتبة األلمانية الحائزة على جوائز

 أنيا توكيرمان

 

 

معهد جوته و لكتب اليافعينالمجلس اإلماراتي من أجل دعم أدب أطفال إماراتي مكتوب باللغة العربية، يواصل كل من 

ُصنعت في اإلمارات" وينظمان ورشة عمل لعشر كتاب إماراتيين متخصصين  - مشروعهما بعنوان "كتب لمنطقة الخليج

. ستقود ورشة العمل أنيا توكيرمان وهي واحدة من 7302أبريل  03وحتى  72في مجال أدب الطفل وذلك خالل الفترة من 

 يافعين في ألمانيا.أشهر كتاب أدب األطفال وال

سوف تتاح الفرصة للمشاركين على مدار أربعة أيام للعمل مع أنيا توكيرمان لمعالجة الخطوط العريضة لقصصهم 

 .من الود والدعمومشاريع كتبهم ومناقشة مشكالت وتحديات الكتابة لألطفال وتبادل األفكار في مناخ 

في الشارقة )سيتم  7302أبريل  03وحتى األربعاء،  72ن األحد، سوف تجري فعاليات ورشة العمل طوال أيام الفترة م

 تحديد الموقع الحقاً(.

ولكن األماكن محدودة وستكون األولوية للكتاب الذين يعملون على مشاريع كتب بالفعل.  مجانيةالمشاركة في ورشة العمل 

أن لغة التواصل أثناء ورشة العمل  سيكون القبول بناء على تقديم ملخصات مختصرة لمشروع كتبهم. يرجى مالحظة

ستكون اللغة اإلنجليزية. في حالة الحاجة لإلقامة بالشارقة سيتم ترتيبها بحيث تكون في غرف فردية وسيتم تغطية تكاليف 

 ثالث ليال مدة ورشة العمل.

رسالة رجى إرسال إذا كنت كاتباً في مجال أدب األطفال وتعمل على مشروع كتاب تود أن تناقشه في ورشة العمل، ي

، على أال يزيد عن صفحة إلى صفحتين مختصر لعملكوكذلك  بعض المعلومات عن نفسكإلينا تحتوي على  إليكترونية

. يتم إرسال 3102مارس  32ويفضل أن يكون باإلنجليزية، ولكن إن كان بالعربية سيتم كذلك قبوله وذلك حتى تاريخ 

 المشاركات إلى:

 بيتينا قوابيوس

 المشروعمنسقة 

 معهد جوته لمنطقة الخليج

 6727920 2 971+هاتف: 

 6727902 2 971+فاكس: 

 8215 220 50 971+جوال: 

 quabius@abudhabi.goethe.orgبريد إليكتروني: 

 

 في أي وقت سواء بالهاتف أو بالبريد اإلليكتروني. إذا كان لديك أية أسئلة بخصوص ورشة العمل، يرجى التواصل مع بيتينا

 

 يسعدنا تواصلكم معنا
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 أنيا توكيرمانأخر اصدارات الكاتبة 

 

 

 

 

 

 

 

في برلين حيث تعيش حتى اليوم. تم نشر أول قصصها وهي بعنوان "قمة  أنيا توكيرماننشأت 

كمحررة إذاعية لبرامج األطفال  0882وحتى  0811. عملت خالل الفترة من 0811موس" في العام 

مل ككاتبة حرة وصحافية تنشر القصص وقصص الخيال القصيرة ومنذ ذلك الحين وهي تع

ورش عمل  0880والمسرحيات وكتب األطفال ونصوص العروض الموسيقية. تدرس منذ عام 

إبداعية وحلقات تدريسية في مجال النثر والمسرح مع األطفال واليافعين والكبار. فازت بالعديد من 

ة "هانس إم جلوك" و جائزة "فريدريش جيرستيكير" الجوائز على قصصها ومسرحياتها منها جائز

 وجائزة أدب اليافعين األلمانية.

 

 أديل من إسطنبول إلى برلين

تم ابتعاث والد أديل من إسطنبول للعمل في برلين ثم تبعته لهناك  مع والدتها 

بكونها معزولة في المدرسة. واخوانها. ال تتحدث أديل اللغة األلمانية وتشعل 

 والدها ال يشعر أبداً بالسعادة. لحسن الحظ تجد أديل صديقة في مارا.

 7300دار "كليت" لكتب األطفال 

 

 رأساً على عقب

إيلي وساشا صديقان حميمان. يقضيان الكثير من الوقت سوياً مستمتعين 

يال بأوقات سعيدة والكثير من المرح. يحب إيلي قدرة ساشا على الخ

ولكن لديه مشكالت في المدرسة ويقول الكبار أن لديه مشكلة يسمونها 

اضطراب نقص التركيز. تتغير شخصية ساشا وتبدأ صداقته مع إيلي في 

 االنهيار مع تعاطيه لحبوب تساعده على التركيز.

 7300" كدار نشر "كال

 

 وحيداً في الغابة

للعالم حولها. تتغلب تجلس بومة صغيرة وحيدة في الغابة مستكشفة 

على خوفها من البيئة المحيطة الغريبة وتواصل تقدمها بشجاعة. في 

 النهاية تتعلم الطيران وتحيي الشمس والقمر.

  7307دار نشر "تيني مان" 

 


