الرمــوز
بوب أب
عروض شارع عائلية ،مجانية تقدم في
مناطق مختلفة حول البحرين.

تذاكر مطلوبة
المخصصة
يجب شراء التّذاكر من المواقع
ّ
المذكورة ضمن الكت ّيب.
مجاني
الدخول
ّ
ّ
مجاني.
الدخول
ّ
ّ

مقاعد محدودة
ُينصح بالحضور مبكرًا نظرًا لمحدود ّية المقاعد.

التسجيل مطلوب
هذه الفعالية تتطلب التسجيل.

عائلــــة
هذه الفعال ّية مالئمة لجميع أفراد العائلة.

مجتمع
مختصة
خاصة لجمعيات خير ّية
فعال ّية
ّ
ّ
برعاية فئات مع ّينة من المجتمع.
ُّ
تعلم
فعالية تعليم ّية تقدم ورشًا تدريبية تتط ّلب التّسجيل.

ربيــع الثقافـــة
بتقدم
عالقة
ألسباب ذات
الحياة منه
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أن شجر ًة يعرفها ،ال زالت تنتظر.
سوى معرفته ّ
ُ
جميل،
كلغز
يحتفظ بها
لما
قديم ،يحفظ األساطير والحكايا التي قيلت عنه عن
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يفك ُك الذي به يحتفظّ ،
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ِ
يشط َر ذلك ال ّلغز إلى شفتين؟
تشطر فيه الوردةُ ّ
ملمس
الطريق ما بين
الجميلة سح ًرا ما ،مثل :ربيع
األشياء
أن المح ّبة تصنعُ من
سوى ّ
ِ
ِ
ُ
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األرض والهواء.
ِ
ينتظر ّ
الوقت كي يحين .ما
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العتيق،
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ّ
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شعر أو موسيقى ،غير مت ٍ
ٍ
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بشر ،ويحكي.
أن هذا األثر ،من
صدق ّ
ِ
للحياة ُي ّ
ٍ
تقول األسطورة في دلمون:
ال ّربيع يجيء للبالد اآلمنة،
ُ
العمر وفي الوقت!
تتقدم في
الوقت ،بل ألنّه يزو ُر األمكنة التي معه
لفعل
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ِ
ّ
ِ
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البالد الوف ّيةُ آلثارها ،تنمو فيها األشجار مطمئنّة
ُ
تتصاعد في رائحتها األغنيات،
ُ
تكبر فيها األحالم وهي سعيدة.
ُ
تخسر آثارها،
بالد ال
ٌ
ُ
ال يمكنُ ها أن تخسر ربيعها.
أيضا.
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موسم،
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ٍ
لنمو ال ّربيع،
وال ّثقافة مكاننا األجمل
ّ
ّ
ثقافة،
كل
ٍ
وآثارنا تحكي...
ربيع ال ّثقافة 2017

وبكم يحلو الربيع

في مثل هذا الوقت من كل عام نقدم لكم باقة متنوعة من الفعاليات والبرامج المناسبة لجميع أفراد العائلة ،وهذه المرة يخطو
مهرجان ربيع الثقافة أول خطوة في عامه الثاني عشر حام ًلا في جعبته مفاجآت تليق بجمهور الثقافة والفن.

أما المعارض الفنية والثقافية فهي بوابة عبور الزوار إلى عوالم وآفاق مختلفة ،كمعرض "وقت مستقطع" الذي يجمع  20من فناني
ثنائي سعودي-إيطالي ،معرض "أرض اإليثار المقدسة" الذي
موقع واحد ،معرض "معماريان ورؤيتان" الذي يقدم أعمال
العالم في
ٍ
ٍ
يصور التناقض بين الدالالت الروحانية والدينية للشعائر المقدسة ،والطبيعة البشرية" ،معرض طريق اللؤلؤ" المدرج على قائمة
ّ
التراث العالمي لليونسكو ،و "هل تثق بي؟" الذي يعرض مشاريع األعمال الفوتوغرافية.

للسياحة العربية عام  ،2013والذي يصادف ذكرى مولد الرحالة العربي ابن بطوطة.

ويكون ّ
موعد مع مهرجان السينما اليابانية المقام بالتعاون مع السفارة اليابانية في المملكة
عشاق الفن السابع على
ٍ
ومؤسسة اليابان ،باإلضافة إلى فيلم غواص اللؤلؤ الذي يسرد تاريخ غواصي اللؤلؤ الطبيعي في دول الخليج العربية ،وغيره
من األفالم المميزة.

يأتي مهرجان ربيع الثقافة الثاني عشر ضمن موسم احتفاء هيئة البحرين للثقافة واآلثار بتراث مملكة البحرين األثري تحت شعار
"آثارنا إن حكت" لعام ، 2017كما ينطلق المهرجان بالتزامن مع يوم السياحة العربي ،الذي تم اعتماده حين كانت المنامة عاصمةً

بدءا بالعرض
وما بين اآلثار والثقافة والفن يتوقف الربيع عند محطات استثنائية يستقبل فيها الجمهور من خالل
ٍ
أمسيات ساحرةً ،
المسرحي المميز لقصة الحب التي جمعت الثنائي األشهر في "أوبرا عنتر وعبلة" في مسرح البحرين الوطني ،الذي يحتضن بهوه
أجمل إبداعات الفنون البصرية المشاركة في معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية الـ.43
ويحل عدد من أهم األسماء في عالم الغناء والموسيقى العربية والعالمية ضيو ًفا على مهرجان ربيع الثقافة  ،12في مقدمتهم ثالثي
السوبرانو "ميوسيكا سوتول ستل"" ،تشيلسي قرين وفرقة المشروع األخضر" ،عازف الجيتار المكسيكي الشهير باكو رينتيريا،
مغنية البلوز اإلنجليزية دانا جيليسبي ،والفرقة اإلنجليزية "يو بي فورتي" التي تضم ك ً
ال من علي كامبل وآسترو وميكي فيرتو.
ومن نجوم الغناء في العالم العربي يشارك ٌ
كل من :أمير الغناء العربي الفنان ماجد المهندس ،الفنان وليد الشامي ،الفنان
الفلسطيني عمر كمال ،الفنان السوري بشار زرقان ،الفرقتين "محمد زو ّيد" و"مجاز" ،باإلضافة إلى عرض فني مميز من خالل األداء
عمال محجر البحرين الوطني.
الصوتي ّ
يقدمه في تجربة استثنائية ّ
بعروض عالمية تقدمها فرق احترافية
وللعائلة النصيب األكبر في برنامج مهرجان ربيع الثقافة  12حيث يمكن للجميع االستمتاع
ٍ
عدد من مناطق البحرين ،وتبدأ بعرض "فرقة الغروف أونكلز اإليقاعية" والتي تتميز بعزفها اإليقاعي دون استخدام
مباشر ًة في
ٍ
آالت موسيقية ،عرض "تاب فاكتوري" المذهل ،والذي تمزج الفرقة العالمية من خالله بين الحركات البهلوانية والراقصة في قالب
تفوت العائلة عرض فنان السيرك األرجنتيني إدغار غروول الذي يمتع الجمهور بفنون الخفة والخيال ،والعرض
كوميدي ،وال يمكن أن ّ
المسرحي الكندي "رحلة إلى كوكب الحواس" ،باإلضافة إلى الفرقة األكروباتية الهندية التي تعيد تقديم فنون القتال بطريقة
شيقة في عرض "عامود مالخامب"" ،سيرك تريسيز" المصحوب بالموسيقى التصويرية المتنوعة ،وأخي ًرا عرض الدمى التفاعلي
"أ ِلف حكاية وحكاية".
ات بارزة لها ثقلها الثقافي في المنطقة والعالم ،حيث يقدم سلسلة
ويق ّرب مهرجان ربيع الثقافة المسافة بين الجمهور وشخص ّي ٍ
يقدمها عدد من المثقفين
محاضرات ش ّيقة تقام بالتعاون مع مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث،
ّ
والشخصيات اإلعالمية واألدبية كاإلعالمي والصحفي السعودي داوود الشريان ،وزيرة الثقافة التونسية السابقة الفنانة سونيا
مبارك ،الكاتب والمحرر اللبناني فارس يواكيم ،عالم اآلثار الفرنسي د.بيير لومبارد ،الكاتبة اللبنانية إيفانا مرشيليان ،جوشوا ديفيد،
الشاعر الفلسطيني إيهاب بسيسو ،د.عبداهلل المدني ،الفنانة والكتابة الفلسطينية رائدة طه ،وأخي ًرا مدير برنامج الشرق األوسط
عددا
يقدم المهرجان
وأمن الخليج بالمعهد الدولي للدراسات االستراتيجية في لندن الكاتب المصري األمريكي مأمون فندي .كما ّ
ً
من المحاضرات والحلقات النقاشية حول التصوير الفوتوغرافي ،الطعام ثقافة ،التماثيل األثرية التابعة لفترة تايلوس في البحرين.
عددا من مشاريع البنية التحتية الثقافية المهمة كدار الرفاع العودة
وتفتتح هيئة البحرين للثقافة واآلثار خالل مهرجان ربيع الثقافة
ً
بالرفاع الشرقي ،المكتبة الخليفية بالمحرق ،كما تس ّلط الضوء على عدد من المواقع ذات البعد التاريخي كمسجد الخميس
الذي يعد أهم موقع أثري إسالمي في منطقة الخليج العربي يتم استعراض قيمته خالل مؤتمر اآلثار اإلسالمية بمتحف البحرين
النقي .ويساهم المهرجان في التركيز على التراث
الوطني ،ومنطقة باب البحرين التي اشتهرت بصناعة وصياغة الذهب البحريني
ّ
فن الصوت والطرب الشعبي من خالل حفالت أسبوعية لفرقة محمد بن فارس ،وأمسيات
البحريني غير المادي عبر التركيز على ّ
فن الفجري بدار المحرق.

يمكن للجمهور المشاركة في البرامج والورش التعليمية المقدمة كورشة عمل "كيف نصنع مجوهرات اللؤلؤ" لتُ روى من خاللها
كمتحف مفتوح على مسافة تزيد عن  3كيلومترات في المحرق ،باإلضافة إلى ورشة عمل تُعنى
حكاية اللؤلؤ وطريقه الممتد
ٍ
بفن الطهي بعنوان "طبختي هديتي" والتي تأتي قبل االحتفال بتدشين النسخة الثانية من كتاب "الطعام ثقافة" ،وضمن
احتفاء هيئة البحرين للثقافة واآلثار بتراث البحرين األثري لعام  2017تحت شعار "آثارنا إن حكت" .هذا باإلضافة إلى ورشة عمل عمل
موسيقية إيقاعية تت َبع عرض فرقة الغروف أونكلز ،كما ويقدم هذا العام أيضا مسرح دفا للدمى /المسرح األردني التشيكي
المتخصص في مجال العرائس المتحركة ،ورشة عمل بعنوان الدمى الورقية.كما تقدم فرقة "تريسيز" ورشة عمل أكروباتية.
تقام الورشة األخيرة لألطفال بعنوان "أنكيرو في رحلة عبر العصور" لتعزز عند األطفال روح االنتماء ،وتقدم لهم معلومات تاريخية
أيضا ورشتا عمل حول صناعة السجاد ،وفن صياغة الفضة في محاولة إلعادة الحياة
عن حضارة هذه األرض .وفي ذات السياق تقام ً
قديما ،وغيرها من الورش التعليمية.
للحرف التقليدية التي كانت تمارس في البحرين
ً
سمي  springofcultureعلى اإلنستغرام
لمواكبة أحدث األخبار حول فعال ّيات المهرجان الكثيرة أوالً بأول ،تابعونا على حسابنا ال ّر
ّ
وتويتر والفيسبوك.
كما ويمكنكم ّ
اإللكتروني www.springofculture.org
االطالع على كامل تفاصيل المهرجان وأنشطته وفعال ّياته على موقعنا
ّ
نتطلع إلى دعمكم وتواصلكم معنا جمهورنا الكريم ،فبحضوركم يزهو المهرجان وتنبض فعال ّياته وأنشطته المختلفة بالحياة.
لكم منّا ّ
كل الشكر والتمنّي بأمتع األوقات!
مع تح ّيات
فريق مهرجان ربيع ال ّثقافة

سنوي تساهم فيه هيئة البحرين لل ّثقافة واآلثار ،مجلس التّنمية االقتصاد ّية ومركز ّ
محمد آل خليفة
الشيخ إبراهيم بن
مهرجان
ّ
ّ
لل ّثقافة والبحوث ،بالتّعاون مع معرض البارح للفنون التّشكيل ّية ،مساحة ال ّرواق للفنون ومركز الفونتين.

لالستفسار

برنامج الفعاليات

WWW.SPRINGOFCULTURE.ORG

ت+973 3990 0630 :

مطلوب تذاكر
عروض الشارع «بوب أب»

 ٢٣فبراير  11 -مارس
األحــد

االثنين

الثالثــاء

األربعــاء

األسبوع 1

األسبوع 2

األسبوع 3

الخميــس

الجمعــة

السبــت

 ٢٣فبراير

 ٢٤فبراير

 ٢٥فبراير

• •فرقة الغروف أونكلز اإليفاعية
• •فرقة محمد بن فارس
لفن الصوت الخليجي
• •إرسال الصور للمشاركة في
معرض "هل تثق بي؟"
• •مريم فخرو وخالد فرحان
• •رؤية في العالم المعاصر
• •١٥/١٥
• •معرض البحرين السنوي
للفنون التشكيلية ٤٣
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

• •فرقة الغروف أونكلز اإليفاعية
• •إرسال الصور للمشاركة في
معرض "هل تثق بي؟"
• •مريم فخرو وخالد فرحان
• •رؤية في العالم المعاصر
• •معرض البحرين السنوي
للفنون التشكيلية ٤٣
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

• •أوبرا عنتر وعبلة
• •أعرض وتحدث ...بسرعة!
• •دار المحرق
• •فرقة الغروف أونكلز اإليفاعية
• •إرسال الصور للمشاركة في
معرض "هل تثق بي؟"
• •مريم فخرو وخالد فرحان
• •رؤية في العالم المعاصر
• •١٥/١٥
• •معرض البحرين السنوي
للفنون التشكيلية ٤٣
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

 ٢٦فبراير

 ٢٧فبراير

 ٢٨فبراير

 ١مارس

 ٢مارس

 ٣مارس

 ٤مارس

• •إرسال الصور للمشاركة في
معرض "هل تثق بي؟"
• •مريم فخرو وخالد فرحان
• •رؤية في العالم المعاصر
• •١٥/١٥
• •معرض البحرين السنوي
للفنون التشكيلية ٤٣
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

• •داوود الشربان
• •إرسال الصور للمشاركة في
معرض "هل تثق بي؟"
• •مريم فخرو وخالد فرحان
• •رؤية في العالم المعاصر
• •١٥/١٥
• •معرض البحرين السنوي
للفنون التشكيلية ٤٣
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

• •إرسال الصور للمشاركة في
معرض "هل تثق بي؟"
• •مريم فخرو وخالد فرحان
• •رؤية في العالم المعاصر
• •١٥/١٥
• •معرض البحرين السنوي
للفنون التشكيلية ٤٣
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

• •مهرجان السينما اليابانية
• •“طائرة بدون طيار
تضرب زقورة أور”
• •مريم فخرو وخالد فرحان
• •رؤية في العالم المعاصر
• •١٥/١٥
• •معرض البحرين السنوي
للفنون التشكيلية ٤٣
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

• •تاب فاكتوري
• •رحلة إلى كوكب الحواس
• •إدغار غروول (فنان سيرك)
• •يوم التصميم اإليطالي
• •فرقة محمد بن فارس
لفن الصوت الخليجي
• •“طائرة بدون طيار
تضرب زقورة أور”
• •مريم فخرو وخالد فرحان
• •رؤية في العالم المعاصر
• •١٥/١٥
• •معرض البحرين السنوي
للفنون التشكيلية ٤٣
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

• •تاب فاكتوري
• •رحلة إلى كوكب الحواس
• •إدغار غروول (فنان سيرك)
• •“طائرة بدون طيار
تضرب زقورة أور”
• •رؤية في العالم المعاصر
• •معرض البحرين السنوي
للفنون التشكيلية ٤٣
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

• •رحلة إلى كوكب الحواس
• •إدغار غروول (فنان سيرك)
• •تدشين نموذج المرتهشة
• •دار المحرق
• •“طائرة بدون طيار
تضرب زقورة أور”
• •رؤية في العالم المعاصر
• •١٥/١٥
• •معرض البحرين السنوي
للفنون التشكيلية ٤٣
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

 ٥مارس

 ٦مارس

 ٧مارس

 ٨مارس

 ٩مارس

 ١٠مارس

 ١١مارس

• •مهرجان السينما اليابانية
• •“طائرة بدون طيار
تضرب زقورة أور”
• •١٥/١٥
• •معرض البحرين السنوي
للفنون التشكيلية ٤٣
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

• •سونيا مبارك
• •“طائرة بدون طيار
تضرب زقورة أور”
• •١٥/١٥
• •معرض البحرين السنوي
للفنون التشكيلية ٤٣
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

• •وقت مستقطع
• •“طائرة بدون طيار
تضرب زقورة أور”
• •١٥/١٥
• •معرض البحرين السنوي
للفنون التشكيلية ٤٣
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

• •مهرجان السينما اليابانية
• •وقت مستقطع
• •“طائرة بدون طيار
تضرب زقورة أور”
• •١٥/١٥
• •معرض البحرين السنوي
للفنون التشكيلية ٤٣
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

• •موسيقى تحت النجوم
• •مقطوعة حالمة
ألوركسترا المحجر
• •الليلة الثانية عشر
• •عمود مالخامب
• •فرقة محمد بن فارس
لفن الصوت الخليجي
• •وقت مستقطع
• •“طائرة بدون طيار
تضرب زقورة أور”
• •١٥/١٥
• •معرض البحرين السنوي
للفنون التشكيلية ٤٣
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

• •ماجد المهندس ووليد الشامي
• •ليلة األفالم" ٬غواص اللؤلؤ"
• •عمود مالخامب
• •معماريان ورؤيتان
• •“طائرة بدون طيار
تضرب زقورة أور”
• •معرض البحرين السنوي
للفنون التشكيلية ٤٣
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

• •عمود مالخامب
• •دار المحرق
• •معماريان ورؤيتان
• •وقت مستقطع
• •“طائرة بدون طيار
تضرب زقورة أور”
• •١٥/١٥
• •معرض البحرين السنوي
للفنون التشكيلية ٤٣
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة
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مطلوب تذاكر
عروض الشارع «بوب أب»

 ١٢مارس  ١ -أبريل

األحــد

األسبوع ٤

األسبوع ٥

األسبوع ٦

االثنين

الثالثــاء

األربعــاء

الخميــس

الجمعــة

السبــت

 ١٢مارس

 ١٣مارس

 ١٤مارس

 ١٥مارس

 ١٦مارس

 ١٧مارس

 ١٨مارس

• •مهرجان السينما اليابانية
• •معماريان ورؤيتان
• •وقت مستقطع
• •“طائرة بدون طيار
تضرب زقورة أور”
• •١٥/١٥
• •معرض البحرين السنوي
للفنون التشكيلية ٤٣
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

• •فارس يواكيم
• •وقت مستقطع
• •“طائرة بدون طيار
تضرب زقورة أور”
• •١٥/١٥
• •معرض البحرين السنوي
للفنون التشكيلية ٤٣
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

• •معماريان ورؤيتان
• •وقت مستقطع
• •“طائرة بدون طيار
تضرب زقورة أور”
• •١٥/١٥
• •معرض البحرين السنوي
للفنون التشكيلية ٤٣
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

• •مهرجان السينما اليابانية
• •معماريان ورؤيتان
• •وقت مستقطع
• •“طائرة بدون طيار
تضرب زقورة أور”
• •١٥/١٥
• •معرض البحرين السنوي
للفنون التشكيلية ٤٣
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

الس ّكر
• •صبي ُ
• •فرقة محمد بن فارس
لفن الصوت الخليجي
• •معماريان ورؤيتان
• •وقت مستقطع
• •“طائرة بدون طيار
تضرب زقورة أور”
• •معرض البحرين السنوي
للفنون التشكيلية ٤٣
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

• •عمر كمال
الس ّكر
• •صبي ُ
• •تشيلسي غرين وفرقة
المشروع األخضر
• •معماريان ورؤيتان
• •“طائرة بدون طيار
تضرب زقورة أور”
• •معرض البحرين السنوي
للفنون التشكيلية ٤٣
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

زويد ومجاز
• •محمد ّ
• •دار المحرق
• •معماريان ورؤيتان
• •وقت مستقطع
• •“طائرة بدون طيار
تضرب زقورة أور”
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

 ١٩مارس

 ٢٠مارس

 ٢١مارس

 ٢٢مارس

 ٢٣مارس

 ٢٤مارس

 ٢٥مارس

• •أرض اإليثار المقدسة
• •معماريان ورؤيتان
• •وقت مستقطع
• •“طائرة بدون طيار
تضرب زقورة أور”
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

• •بشار زرقان
• •أرض اإليثار المقدسة
• •وقت مستقطع
• •“طائرة بدون طيار
تضرب زقورة أور”
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

• •أرض اإليثار المقدسة
• •معماريان ورؤيتان
• •وقت مستقطع
• •“طائرة بدون طيار
تضرب زقورة أور”
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

• •ليلة األفالم
• •"ماضينا مهم"
• •سلسة محاضرات متحف البحرين • •تريسيز
الوطني :د .بيير لومبارد
• •أرض اإليثار المقدسة
• •أرض اإليثار المقدسة
• •فرقة محمد بن فارس
لفن الصوت الخليجي
• •معماريان ورؤيتان
• •معماريان ورؤيتان
• •وقت مستقطع
• •وقت مستقطع
• •“طائرة بدون طيار
تضرب زقورة أور”
• •“طائرة بدون طيار
تضرب زقورة أور”
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

• •تريسيز
• •أرض اإليثار المقدسة
• •معماريان ورؤيتان
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

• •تريسيز
• •واكثون "سباق المشي"
طريق اللؤلؤ
• •أرض اإليثار المقدسة
• •دار المحرق
• •معماريان ورؤيتان
• •وقت مستقطع
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

 ٢٦مارس

 ٢٧مارس

 ٢٨مارس

 ٢٩مارس

 ٣٠مارس

 ٣١مارس

 ١أبريل

• •أرض اإليثار المقدسة
• •معماريان ورؤيتان
• •وقت مستقطع
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

• •إيفانا مرشليان
• •"القرية في المدينة"
• •أرض اإليثار المقدسة
• •وقت مستقطع
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

• •تماثيل فنرة تايلوس
في البحرين :دراسة
تصنيفية ومقارنة
• •"القرية في المدينة"
• •أرض اإليثار المقدسة
• •معماريان ورؤيتان
• •وقت مستقطع
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

• •"القرية في المدينة"
• •أرض اإليثار المقدسة
• •معماريان ورؤيتان
• •وقت مستقطع
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

• •فرقة محمد بن فارس
لفن الصوت الخليجي
• •"القرية في المدينة"
• •أرض اإليثار المقدسة
• •معماريان ورؤيتان
• •وقت مستقطع
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

• •يو بي فورتي
• •جاز وبلوز  -دانا جيليسبي
• •"القرية في المدينة"
• •أرض اإليثار المقدسة
• •معماريان ورؤيتان
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

• •دار المحرق
• •"القرية في المدينة"
• •أرض اإليثار المقدسة
• •معماريان ورؤيتان
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

لالستفسار

برنامج الفعاليات

WWW.SPRINGOFCULTURE.ORG
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مطلوب تذاكر
عروض الشارع «بوب أب»

 30 - ٢أبريل

األحــد

األسبوع ٧

األسبوع ٨

األسبوع ٩

األسبوع ١٠

 ٢أبريل

 ٣أبريل

 ٤أبريل

 ٥أبريل

 ٦أبريل

 ٧أبريل

• •توثيق تجربة الطعام ثقافة ()٢
• •"القرية في المدينة"
• •أرض اإليثار المقدسة
• •معماريان ورؤيتان
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

• •جوشوا دايفيد
• •"القرية في المدينة"
• •أرض اإليثار المقدسة
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

• •"القرية في المدينة"
• •أرض اإليثار المقدسة
• •معماريان ورؤيتان
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

• •"القرية في المدينة"
• •أرض اإليثار المقدسة
• •معماريان ورؤيتان
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

• •باكو رنتيريا
• •أَلِف ،حكاية وحكاية
• •ليلة األفالم العربية
الكالسيكية :أيامنا الحلوة
• •فرقة محمد بن فارس
لفن الصوت الخليجي
• •"القرية في المدينة"
• •أرض اإليثار المقدسة
• •معماريان ورؤيتان
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

• •ليلة األفالم" :غواص اللؤلؤ"
• •أَلِف ،حكاية وحكاية
• •"القرية في المدينة"
• •أرض اإليثار المقدسة
• •معماريان ورؤيتان
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

 ٨أبريل

• •أَلِف ،حكاية وحكاية
• •دار المحرق
• •"القرية في المدينة"
• •أرض اإليثار المقدسة
• •معماريان ورؤيتان
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

 ٩أبريل

 ١٠أبريل

 ١١أبريل

 ١٢أبريل

 ١٣أبريل

 ١٤أبريل

 ١٥أبريل

• •"هل تثق بي؟"
• •"القرية في المدينة"
• •أرض اإليثار المقدسة
• •معماريان ورؤيتان
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

• •إيهاب بسيسو
• •"هل تثق بي؟"
• •"القرية في المدينة"
• •أرض اإليثار المقدسة
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

• •السفر إلى البحرين كان
كاالنتقال إلى كوكب آخر
• •مؤتمر اآلثار اإلسالمية
في المنظور العربي
• •"هل تثق بي؟"
• •"القرية في المدينة"
• •أرض اإليثار المقدسة
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

• •مؤتمر اآلثار اإلسالمية
في المنظور العربي
• •"هل تثق بي؟"
• •"القرية في المدينة"
• •أرض اإليثار المقدسة
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

• •فرقة محمد بن فارس
لفن الصوت الخليجي
• •مؤتمر اآلثار اإلسالمية
في المنظور العربي
• •"هل تثق بي؟"
• •"القرية في المدينة"
• •أرض اإليثار المقدسة
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

• •مؤتمر اآلثار اإلسالمية
في المنظور العربي
• •"القرية في المدينة"
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

• •أعرض وتحدث ...بسرعة!
• •دار المحرق
• •"هل تثق بي؟"
• •"القرية في المدينة"
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

 ١٦أبريل

 ١٧أبريل

 ١٨أبريل

 ١٩أبريل

 ٢٠أبريل

 ٢١أبريل

 ٢٢أبريل

• •"هل تثق بي؟"
• •"القرية في المدينة"
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

• •رائدة طه
• •"هل تثق بي؟"
• •"القرية في المدينة"
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

• •معرض طريق اللؤلؤ
• •"هل تثق بي؟"
• •"القرية في المدينة"
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

العوده
• •دار الرفاع ُ
• •معرض طريق اللؤلؤ
• •"هل تثق بي؟"
• •"القرية في المدينة"
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

• •فرقة محمد بن فارس
لفن الصوت الخليجي
• •معرض طريق اللؤلؤ
• •"هل تثق بي؟"
• •"القرية في المدينة"
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

• •معرض طريق اللؤلؤ
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

• •حلقة نقاسية حول
التصوير الفوتوغرافي
• •دار المحرق
• •معرض طريق اللؤلؤ
• •"هل تثق بي؟"
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

 ٢٣أبريل

 ٢٤أبريل

 ٢٥أبريل

 ٢٦أبريل

 ٢٧أبريل

 ٢٨أبريل

 ٢٩أبريل

• •معرض طريق اللؤلؤ
• •"هل تثق بي؟"
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

• •مأمون فندي
• •معرض طريق اللؤلؤ
• •"هل تثق بي؟"
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

• •معرض طريق اللؤلؤ
• •"هل تثق بي؟"
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

• •معرض طريق اللؤلؤ
• •"هل تثق بي؟"
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

• •فرقة محمد بن فارس
لفن الصوت الخليجي
• •معرض طريق اللؤلؤ
• •"هل تثق بي؟"
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

• •معرض طريق اللؤلؤ
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

• •دار المحرق
• •معرض طريق اللؤلؤ
• •"هل تثق بي؟"
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

 ٣٠أبريل

األسبوع ١١

االثنين

الثالثــاء

األربعــاء

الخميــس

الجمعــة

السبــت

• •معرض طريق اللؤلؤ
• •"هل تثق بي؟"
• •معرض استكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة

حاليًا

www.shaikhebrahimcenter.org

إرسال الصور للمشاركة في
معرض "هل تثق بي؟"

www.culture.gov.bh

مريم فخرو وخالد فرحان
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النوع
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حاليًا  ٢٨ -فبراير
التاريخ
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إعالن مشاركة
النوع

حاليًا

حاليًا  ٢ -مارس
 8صباحًا 8 -
مساء
ً
مركز الفنون
معرض
البحرين

“The most beautiful thing in Pisa
is China (2015)” © Stefan Stark
تعاون بين مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث ومعهد جوته
"هل تثق بي؟" هو نتاج
ٍ
يتكون من سلسلة محاضرات
فوتوغرافي،
في منطقة الخليج العربي .وهو مشروع تصوير
ّ
ّ
عامة وورش عمل يجريها كبار األكاديميين والممارسين في هذا المجالُ .يفتتح المعرض
في عمارة بن مطر شهر أبريل  2017لتظهر النتاجات التصويرية إلى الضوء.
آخر موعد لتسليم األعمال هو  28فبراير .2017
للمزيد من المعلومات نرجو التواصل على البريد اإللكتروني التالي:
binmatarhouse@gmail.com

معرض مشترك يسلط الضوء على تجربة التشكيلية البحرينية مريم فخرو والنحات
البحريني خالد فرحان في حوا ٍر بين اللوحة والمنحوتة.

حاليًا
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رؤية في العالم المعاصر :التصوير
الياباني من  1970حتى اليوم

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

www.shaikhebrahimcenter.org

15/15
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

حاليًا  4 -مارس
 8صباحًا 8 -
مساء
ً
متحف البحرين الوطني
معرض
اليابان

يقدم المعرض نظرة عامة عن التعبير الفوتوغرافي الذي ظهر في اليابان في سبعينيات
مصور .تنقسم المعروضات إلى
القرن العشرين من خالل  76صورة فوتوغرافية لـ 23
ّ
قسمين هما "مجتمع متغ ّير" و"مشاهد متغ ّيرة" ،يركز األول على البشر ،باعتبارهم
جزءًا من المجتمع والثاني على المدن والضواحي والطبيعة .ينظم المعرض بالتعاون مع
السفارة اليابانية ومؤسسة اليابان بمملكة البحرين.

* تط ّبق رسوم دخول
متحف البحرين الوطني

حاليًا

حاليًا  15 -مارس
مساء
السبت  -الخميس  9صباحًا  1 -ظهرًا و 7 - 4
ً
ذاكرة المكان -عمارة بن مطر ومواقع أخرى
معرض
البحرين

بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لتأسيس المركز ،دعا مركز الشيخ إبراهيم للثقافة
والبحوث خمسة عشر فنانًا لخلق أعمالهم اإلبداعية في مواقع محددة من البيوت التراثية
المعاد ترميمها من قبل المركز .ويمكنكم رؤية كل تلك األعمال عبر تحميل النشرة الخاصة
بالمواقع من خالل اإلنترنت ،أو عبر االنضمام إلينا من خالل برنامج مرشدين للطريق.
برامج إضافية:
مساء
يمكنكم القيام بجولة لالطالع على أعمال الفنانين يوم السبت  11مارس عند 4
ً
(التسجيل مطلوب ،وستكون هناك حافالت مخصصة لنقل الزوار في المواقع كافة،
واالنطالقة من مواقف السيارات بمتحف البحرين الوطني).
للتسجيلinfo@shaikhebrahimcenter.org :

حاليًا
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إستكشافات ،لقاءات
وحكايا من الذاكرة:

معرض البحرين السنوي
للفنون التشكيلية ٤٣

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

حاليًا

 200عام من العالقات البحرينية  -البريطانية

حاليًا  17 -مارس
 8صباحًا 8 -
مساء
ً
مسرح البحرين الوطني
معرض
البحرين

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة ،رئيس مجلس
الوزراء الموقرُ ،يقدم معرض البحرين السنوي للفنون التشكيل ّية مجموعة متنوعة من
األعمال الفنية التي تعكس صورة ابتكارية وإبداعية للفنان البحريني.
في نسخته الثالثة واألربعين ،يحتفي المعرض بإبداع وموهبة الفنانين المحليين
(المواطنين والمقيمين) .ففي كل عام يجتمع الفنانون لتقديم أفضل أعمالهم في
صعيدي الموضوع واألسلوب ،عبر تقنيات وممارسات
قوالب فنية غير مطروقة على
ّ
متعددة وباستخدام وسائل متنوعة للتعبير.

حاليًا  ٣٠ -أبريل
مساء
 8صباحًا 8 -
ً
متحف البحرين الوطني
معرض
البحرين

على مدى السنوات الـ  200الماضية ،تطورت الصداقة البحرينية  -البريطانية وتوطدت
ّ
شكلها الناس ،وأثرت عليها االستكشافات واللقاءات
روابطها .هذه العالقة الثنائية
والقصص الشخصية المتنوعة .يوثق هذا المعرض أولى رحالت استكشاف البحرين
ومشهدها األثريُ .ي ّ
نظم المعرض بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني.

* تط ّبق رسوم دخول
متحف البحرين الوطني

٢/٢٣
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مسرح ّ
الشارع
ألمانيا

التاريخ

الوقت

المكان

الخميس  23فبراير

 4عصرًا

مركز النخيل (سار )
يتبع هذه الفعالية ورشة عمل تعليمية

الجمعة  24فبراير

 4عصرًا

حديقة خليفة الكبرى (الرفاع)

السبت  25فبراير

2/23

فرقة محمد بن فارس لفن
الصوت الخليجي

فرقة الغروف أونكلز اإليقاعية
النوع
البلد

كل يوم خميس

مساء
6
ً

منتزه األمير خليفة بن سلمان (الحد)

مساء
٨
ً

العدلية مجمع ٣٣٨

مساء
 ١١صباحًا و 4عصرًا و٧:٣٠
ً

مجمع السيف (منطقة السيف)

فرقة إيقاعية ال تستعمل األدوات الموسيقية وإنما تستخدم النقر والطرق على أدوات
مستعملة يوميًا كالعلب الفارغة والحاويات ،من خالل عرض مجاني ممتع ومليء باإلثارة
مناسب لجميع أفراد العائلة.

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

كل يوم خميس
8
مساء
ً
قاعة محمد بن فارس لفن الصوت الخليجي
غناء
البحرين

مساء كل خميس ،نبحر مع فرقة محمد بن فارس لفن الصوت الخليجي برحلة غنائ ّية
نستعرض من خاللها معاناة الغواصين وأغنيات الوداع وفراق الوطن واألهل ،واألغاني التي
وتهون من مشقته ،وفنون األفراح والمناسبات السعيدة،
كانت تصاحب العمل الصعب
ّ
باإلضافة إلى استعراض تطور األغنية البحرينية التي أصبحت متداولة لدى جميع األجيال.
أكثر من ثالثة عشر عامًا مضت على تأسيس هذه الفرقة ،تنقلت خاللها في مختلف دول
العالم للتعريف بالهوية الغنائية البحرينية من خالل تقديم الفنون البحرينية التراثية ،وها
لتقدم في قاعة محمد بن فارس التابعة لمركز الشيخ إبراهيم
هي تشارك في ربيع الثقافة
ّ
الفن التراثي.
للثقافة والبحوث أمسيات الزمن الجميل لمح ّبي هذا
ّ

٢/25
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أوبرا عنتر وعبلة

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

السبت  25فبراير
8
مساء
ً
مسرح البحرين الوطني
أوبرا
لبنان
مناسبة لعمر  10سنوات فما فوق

تزامنًا مع يوم السياحة العربي ،يقدم مسرح البحرين الوطني أوبرا "عنتر وعبلة" ،والتي
تعد من أهم العروض األوبرالية العربية .القت هذه األوبرا التاريخ ّية منذ عرضها األول في
ّ
يوليو 2016م في بيروت إقباالً الفتًا واستحسانًا واسعًا من قبل الجمهور ،عبر إبرازها لمخزون
األدب والشعر الجاهلي ،وترويجها للتراث العربي ومعالجتها للقضايا والمفاهيم االجتماعية
واإلنسانية كالتعصب والعنصرية والشرف والبطولة في قصص خالدة تتمحور حول
بظروف استثنائية ،ومنها القصة الشهيرة
بسمات ومواهب فريدة ومرت
شخصيات تميزت
ٍ
ٍ
ٍ
لشاعر بني عبس وحبيبته عبلة.
تحول في مشهد الغناء األوبرالي ،وذلك لجمعه بين الموسيقى
اعتُ بر العمل نقطة
ّ
السمفون ّية األصيلة ،جماليات الشعر العربي الفصيح ،والتقنيات األدائية الخاصة بغناء األوبرا
متناغمة
فنية
بتجربة
المحصلة على فرصة االستمتاع
باللغة العرب ّية ،ليحظى الجمهور في
ٍ
ٍ
ٍ
ّ
متكاملة .تجعل من أوبرا "عنتر وعبلة"محطةً مهمة في المشهد الثقافي للعالم العربي.

www.shaikhebrahimcenter.org
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إعرض وتحدث ...بسرعة!
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

السبت  25فبراير و  ١٥أبريل
مساء
7-5
ً
حرف الديار
محاضرة
البحرين
مناسبة لعمر  18سنة فما فوق

منتدى مفتوح يتيح للمشاركين فرصة الحديث حول المشاريع السابقة ومشاريع التصوير
الفوتوغرافية التي يعملون عليها حاليًا ،حيث سيتاح لكل مشارك فرصة تقديم  10شرائح
عرض بمعدل  30ثانية لكل شريحة ،يوفر المنتدى بذلك وسيلة ممتعة وشيقة لتبادل
الثقافات حول رؤية جديدة للتصوير الفوتوغرافي واكتساب الخبرات.
 ٢٥فبراير :الحديث سيكون مفتوحًا باللغة اإلنجليزية ومجاني،
 ١٥أبريل :الحديث سيكون مفتوحًا باللغة العربية ومجاني.
يمكنكم التسجيل عبر البريد اإللكتروني التاليbinmatarhouse@gmail.com :

٢/٢٥

كل يوم سبت
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دار المحرق

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

www.shaikhebrahimcenter.org
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داوود الشريان :إعالم التنمية
االثنين  27فبراير
8
مساء
ً
بيت عبداهلل الزايد لتراث البحرين الصحفي
محاضرة
المملكة العربية السعودية
مناسبة لعمر  16سنة فما فوق

كل يوم سبت ( ٢٥فبراير  ٢٩ -أبريل)
8
مساء
ً
مبنى  - ١٠٦٨طريق  - ١٦١٧مجمع  ٢١٦المحرق
غناء (فن الفجري)
البحرين

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

مساء كل سبت ،تستضيف دار المحرق ،الواقعة بالقرب من دار "جناع" حف ً
ال يستحضر أجمل
إبداعات فن الفجري المشهور .وسيكون مح ّبو الفنون البحرينية على موعد مع مختلف
ألوان هذا الفن كالبحري والحدادي والمخلوفي .وتدعم سلسلة الحفالت جهود دار المحرق
إلثراء التراث غير المادي لمدينة المحرق ،كونها تقع على طريق اللؤلؤ الذي يعتبر متحفًا
مفتوحًا يمتد على مسافة أكثر من  3كيلومترات ،و ُيستكمل عام  2018حين تكون المحرق
عاصمةً للثقافة اإلسالمية.

داوود الشريان إعالمي وصحافي سعودي ،عمل في العديد من الصحف والمطبوعات
بينها "جريدة الحياة" و"مجلة اليمامة" ،كما كان أول مراسل لوكالة "أسوشيتد برس"
في السعودية .إضافة إلى عمله في تلفزيون دبي ،وقناة العربية ،يعمل الشريان مديرًا
عامًا لمجموعة "إم بي سي" في السعودية .كما حاليًا برنامجًا تلفزيونيًا جماهيريًا عنوانه
"الثامنة" ،يركز فيه على المواضيع االجتماعية التي تالمس حياة الناس.

٣/١
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مهرجان السينما اليابانية

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

www.alriwaqartspace.com
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“طائرة بدون طيار تضرب زقورة أور”
هناء مال اهلل

كل أحد وأربعاء  ١٥ ، ١٢ ، ٨ ، ٥ ، ١مارس
مساء
7
ً
متحف البحرين الوطني
فيلم
اليابان
مناسب لعمر  8سنوات فما فوق

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

األربعاء  ٢٣ - 1مارس
االفتتاح ٧
مساء
ً
مساء
يوميًا  ١٠صباحًا ١٠ -
ً
مساحة الرواق للفنون
معرض
العراق  /المملكة المتحدة

© 2014 NEKO SAMURAI PRODUCTION COMMITTEE

بالتعاون مع السفارة اليابانية في مملكة البحرين ومؤسسة اليابان ،يستضيف متحف
البحرين الوطني مهرجان السينما اليابانية ،وقد تم اختيار األفالم المعروضة لتم ّثل نطاقًا
واسعًا من األنواع بما في ذلك األفالم التاريخيية والدرامية والكوميدية والخيال العلمي،
وسوف تحتوي األفالم ترجمة باللغة اإلنجليزية.
 1مارس :القصر العائم
 5مارس :ملف التحقيق األحمر واألبيض
 8مارس :الطاولة المستديرة
 12مارس :صائد السوابق الصحفية عبر الزمن
 15مارس :قط الساموراي

تقدم مساحة الرواق للفنون معرضًا مشتركًا باستخدام وسائط فنية متعددة بعنوان
“طائرة بدون طيار تضرب زقورة أور” ،يتألف المعرض من أربعة أجراء من األعمال الفنية
المترابطة .قامت بإنشائها الفنانة هناء مال اهلل التي تقطن في لندن ،ونفذتها بالتعاون
مع الفنانة العراقية راية عبد ريداح وفريقها (المصور أسد نيازي ،وصانع األفالم ميثاق نعيم)،
بالتعاون مع المهندس المعماري هشام العزاوي.
يستكشف المشروع بالد ما بين النهرين ،وسياقها التاريخي ،والديني ،وأبعاد وجود
الطائرات بدون طيار والتي تدل على العصر الرقمي الحالي وتقنياته المتعددة.

٣/٢
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يوم التصميم اإليطالي

إدغار غروول (فنان سيرك)
النوع
البلد

مسرح ّ
الشارع
األرجنتين

التاريخ

الوقت

المكان

الخميس  ٢مارس

 3:30عصرًا

رفاع بالمز  -بجانب مدرسة الرفاع فيوز
الدولية

الجمعة  3مارس

 4عصرًا

أمواج الجون

السبت  4مارس

مساء
٦
ً

دوحة عراد

 4عصرًا

منتزه األمير خليفة بن سلمان (الحد)

مساء
٦
ً

أمواج الجون

يجمع فنان السيرك إدغار بين الفكاهة والخيال في عرضه العائلي المجاني الفريد ،حيث
يقوم بتأدية عروض بهلوانية مضحكة ومسلية بنفس الوقت .يتضمن عرضه حركات
بهلوانية بالكرات وقيادة أصغر دراجة هوائية في العالم والمزيد من الحيل الممتعة!
ال تدعوا فرصة مشاهدة هذا العرض تفوتكم.

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر
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الخميس  2مارس
مساء
6:30
ً
متحف البحرين الوطني
محاضرة
إيطاليا
مناسبة لعمر  ١٦سنة فما فوق

بمناسبة اليوم اإليطالي األول للتصميم ،والذي تم إطالقه من قبل وزارة الشؤون الخارجية
اإليطالية ،ومتحف ترينالي للفنون والتصميم في ميالنو ،يقوم مائة سفير إيطالي من جميع
مرسخين مفهوم التم ّيز .وبهذه المناسبة ،وبالتعاون
أنحاء العالم بإبراز الثقافة اإليطالية
ّ
يقدم متحف البحرين الوطني محاضرة للمهندس المعماري اإليطالي
مع السفارة اإليطاليةّ ،
الشهير فرانشيسكو ليبريتسي بعنوان " األصل ،النموذج ،والصورة النمطية" يعرض من
خاللها فلسفته في التصميم ،يرافق المحاضرة معرض من أعمال المهندس.

٣/٢

www.tapfactory.com

تاب فاكتوري

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

الخميس  -الجمعة  3 - 2مارس
مساء
7
ً
الصالة الثقافية
رقص
فرنسا  /المملكة المتحدة
مناسبة لعمر  6سنوات فما فوق

ّي فنسنت بوسانياس أن ُينتج عرضًا يبرز من خالله سحر
أراد
مصمم ال ّرقصات والمدير الفن ّ
ّ
لنهائي
والمتأهل
رقص التّاب بأعلى مستوياته الف ّن ّية ،فجمع بطل العالم للتّاب جيل جينا
ّ
ّ
النّسخة الفرنس ّية من برنامج المواهب "سو يو ثينك يو كان دانس" جيريمي شامباين
لتولد فرقة "تاب فاكتوري" .تتم ّيز الفرقة بعروضها الديناميك ّية ال ّرائعة التي تدمج عناصر
الموسيقى اإليقاع ّية والحركات البهلوان ّية والهيب هوب .حيث تنتج مزيجًا مبهرًا وفريدًا
ّ
كوميدي.
والطاقة في قالب
من العروض المذهلة واإليقاعات المثيرة
ّ

www.soulocentric.org

رحلة الى كوكب الحواس
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

٣/٢

الخميس  ٤ - ٢مارس
الخميس ٥
مساء
ً
مساء
الجمعة والسبت  10:30صباحًا و  ٣عصرًا و5
ً
نادي الخريجين
مسرح أطفال
كندا
مناسبة لألعمار ما دون  ٧سنوات .على الجميع إبراز التذكرة
المخصصة لهذه الفعالية بغض النظر عن العمر.

عرض تربوي تفاعلي مميز لألطفال من سن الطفولة المبكرة حتى سن  ٧سنوات ،يأخذ
هذا العرض الساحر األطفال في رحلة ال تُنسى إلى الفضاء الخارجي ليخوضوا تجربة سمعية
بصرية حركية غير تقليدية بأسلوب رقص الهيب هوب الممزوج باأللوان المشعة المذهلة
وبإعداد مسرحي يتناسب مع مفهوم الفضاء الخارجي ،ليستمتع األطفال من خالله بتجربة
فريدة من نوعها تحاكي كل الحواس.

٣/٤
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تدشين نموذج المرتهشة
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

السبت  4مارس
مساء
7
ً
باب البحرين
عمل تركيبي
البحرين

وعرف عن الذهب البحريني جودته
اشتهرت البحرين منذ القدم بصناعة وصياغة الذهبُ ،
ونقاؤه إضافة إلى نقوشه المميزة على الحلي وقطع المجوهرات المختلفة والتي ظ ّلت
وتخليدا لهذا العنصر الجمالي الفريد ،وضمن
تحاكي في تصاميمها تراث الماضي وأصالته،
ً
برنامج هيئة البحرين للثقافة واآلثار لعام  2017بعنوان "آثارنا إن حكت" تدشن الهيئة بدعم
من مجموعة جي إف إتش المالية فعالية خاصة يتم خاللها تعليق وتركيب نموذج مك ّبر عن
"المرتهشة" وهي إحدى أشكال القالئد النسائية المشهورة في البحرين والخليج ،وذلك
في باب البحرين بالعاصمة المنامة ،نظ ًرا الرتباط المنطقة بصناعة وتجارة الذهب.

www.shaikhebrahimcenter.org

سونيا مبارك:

٣/٦

مكانة الموسيقى في المجتمع ودورها
في تنمية الحوار بين الشعوب
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

االثنين  6مارس
8
مساء
ً
مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث
محاضرة
تونس
مناسبة لعمر  ١٦سنة فما فوق

فنانة تونس ّية ،شغلت منصب وزيرة الثقافة في تونس .وقد بدأت نشاطها في الغناء منذ
أن كانت في سن التاسعة .درست في المعهد الوطني للموسيقى في تونس ،وأقامت
العديد من األمسيات الموسيقية والفنية ،كما أصدرت مجموعة من األلبومات الغنائية.
وهي أول امرأة تترأس مهرجان قرطاج الدولي.

٣/٧

وقت مستقطع

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

الثالثاء  3٠ - ٧مارس
مساء
االفتتاح 7
ً
مساء
السبت إلى الخميس ١٠ :صباحًا  2 -ظهرًا ومن  4عصرًا 8 -
ً
البارح للفنون التشكيلية
معرض
دولي

الفنانة جيهان صالح والفنان عبداهلل أحداف يقدمان للمرة األولى معرضًا يجمع عشرين فنانًا
من أوروبا والشرق األوسط .يمثل المعرض تجربة مميزة جمعت الفنانين لتنفيذ أعمال فنية
خارجة عن ح ّيز الوقت ،ودعوة للتحرر من مختلف الصالت بالمجتمع الخارجي والعودة لسماع
الصوت الداخلي للذات.
تجربة اعادة اكتشاف الذات الداخلية يشارك بها كل من الفنانين :
جيهان صالح  -عبد اهلل أحداف  -أحمد عنان  -أورا جومه  -دافيد ريباس  -فائقة الحسن
 جيورج ماسانيس  -حسين المحسن  -جعفر العريبي  -جومه اميجو  -كيجو كاواشيما -كو آرتس  -لبنى األمين  -ميكيل سابات  -محمد عمر خليل  -منية تويس  -نبيلة الخير -
نادر العباسي  -فيكي بينتز  -زهير السعيد.
فكرة وإشراف الفنانة جيهان صالح ومساعدة الفنان عبداهلل أحداف.

www.albareh.com

الليلة الثانية عشرة
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

3/٩

الخميس  ٩مارس
٦:٣٠
مساء
ً
الصالة الثقافية
مسرح أطفال
المملكة المتحدة
مناسبة لعمر  ٨سنوات فما فوق

ّ
تجسد
بالتهكم والسخرية اللطيفة لشكسبير،
الليلة الثانية عشرة ،كوميديا هزلية مفعمة
ّ
التحول والخداع ،فيختلط
المسرحية الحب واالرتباك وتحكي قصة مثيرة تحمِ ل الكثير من
ّ
الوهم بالحقيقة .مسرح ّية مميزة يتفاعل معها المشاهد ويشعر وكأنه داخل الحدث!

٣/٩

www.lafontaineartcentre.net

ميوسيكا سوتول لو ستل
(موسيقى تحت النجوم)

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

الخميس  ٩مارس
8
مساء
ً
مركز الفونتين للفن المعاصر
غناء
دولي

مغنية السوبرانو اريكا راولز وعازفة القيثارة نورا لي سميث وعازفة البيانو مينا واهاشي
يحيين معًا أمسية أوبيرالية ال تُنسى في الفونتين ،والذي يحتفل باالفتتاح الرسمي لمعرض
"معماريان ورؤيتان" للمعمارية اإليطالية مورا فرنسيوزا والمعماري اإلماراتي سيف السيد.

٣/٩
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مقطوعة حالمة ألوركسترا المحجر
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

الخميس  9مارس
8
مساء
ً
محجر البحرين الوطني بالقرب من شجرة الحياة
موسيقى
إيطاليا  /لبنان
مناسبة لعمر  10سنوات فما فوق

للمرة األولى على اإلطالق يستقبل محجر البحرين الوطني الزوار لحضور عرض فني يأتي
كثمرة تعاون بين هيئة البحرين للثقافة واآلثار وأكاديمية "ريد ُبل" للموسيقى ،ناس
المجموعة ،ناس المؤسسة ومساحة الرواق للفنون.
عمال المحجر أنفسهم،
يكون العرض بمثابة أوركسترا متعددة المكونات ،يشارك فيها ّ
ّ
ليشكلون بذلك مزيجًا من فنون الغناء والنغمات التي تنتقل بين االختالف والتناغم.
تشرف على هذا اإلنتاج الفريد والخ ّلاق الفنانة التشكيلية إيالريا لوبو بالتعاون مع ربيع
بعيني ومشاركة حسن حجيري.

٣/١٠

٣/٩

ماجد المهندس ووليد الشامي

عمود مالخامب
النوع
البلد

مسرح ّ
الشارع
الهند

التاريخ

الوقت

المكان

الخميس  09مارس

مساء
7:30
ً

العدلية مجمع 338

الجمعة  10مارس

 5عصرًا

منتزه األمير خليفة بن سلمان ( الحد)

السبت  11مارس

 5عصرًا

مركز النخيل (سار)

٧:٣٠
مساء
ً

أمواج الجون

فرقة أكروبات ّية تعرض فنون القتال الهندية التقليدية بطريقة شيقة .انضموا إلينا في
عرض عائلي مجاني مع الحركات البهلوانية المثيرة والمسل ّية.

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
العمر

الجمعة  10مارس
8:30
مساء
ً
خليج البحرين
غناء
مناسبة لعمر  8سنوات فما فوق

أمير الغناء العربي الفنان ماجد المهندس والفنان القدير صاحب اإلحساس الجميل وليد
الشامي يلهبان خليج البحرين بباقة منوعة من أشهر أغانيهما.

٣/١٠
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ليلة األفالم" :غواص اللؤلؤ"
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
العمر

الجمعة  10مارس و  7أبريل
مساء
7
ً
بيت الغوص  -المحرق
فيلم
مناسبة لعمر  18سنة فما فوق

يحكي فيلم غواص اللؤلؤ والذي يستغرق ساعة واحدة قصة وتاريخ غواصي اللؤلؤ
الطبيعي في دول مجلس التعاون الخليجي ،إلى جانب التجار المحليين لهذه المهنة
بحكايا من ألسنتهم وبعض من أساطير البحر مثل جلجامش ،وسيتبع الفيلم فقرة
لبعض األسئلة واألجوبة استنادا على أحداث الفيلم ،وسوف يكون هناك بعض الجوائز.

www.lafontaineartcentre.net

معمار ّيان ورؤيتان
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

٣/١٠

الجمعة  ١٠مارس  ٩ -أبريل
مساء
الثالثاء  -األحد  10صباحًا 6:30 -
ً
مركز الفونتين للفن المعاصر
معرض
إيطاليا  /اإلمارات العربية المتحدة

يستضيف مركز الفونتين األعمال الفنية للمعمارية مورا فرنسيوزا ،والمعماري اإلماراتي
سيف السيد في معرض "معماريان ورؤيتان".
أعمال مورا التي تتحلى باللون األبيض الذي يمثل الطاقة الداخلية للفنانة ،والتي تنقلها لنا
بواسطة يديها لتصلنا بعالم من األحاسيس والمشاعر التي تحياها.

سيعرض الفيلم باللغة االنجليزية.
القوارب الشراعية هي موضوع لوحات الفنان سيف والتي هي بمثابة إحتفاء بحياة جده
تاجر اللؤلؤ البحريني الشهير .استخدم سيف العديد من التقنيات الفنية الجديدة والتي
دمجها بفن التصوير والرسم الجرافيكي ،ليرحل بنا إلى بحرين الماضي العائمة في وجدانه.

٣/١٣

فارس يواكيم

الس ّكر
الصبي ُ

أمسية شعرية
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر
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االثنين  13مارس
8
مساء
ً
بيت الشعر -إبراهيم العر ّيض
شعر
لبنان
مناسبة لعمر  ١٦سنة فما فوق

كاتب ومسرحي ومذيع ومحرر لبناني ،له العديد من األعمال المسرحية والدرامية
والسينمائية والكتب .كما كان أحد الكتاب الرئيسيين في المسلسل الشهير "افتح
يا سمسم".

النوع
البلد

مسرح ّ
الشارع
البحرين

التاريخ

الوقت

المكان

الخميس  16مارس

 4:30عصرًا

متحف موقع قلعة البحرين

الجمعة  17مارس

 4:30عصرًا

متحف موقع قلعة البحرين

صبي السكر ،ولد جريء يخوض مغامرة مليئة بالمفاجئات هربًا من الخبازين ويبحث
عن مكان آمن ودافئ ليصبح بيتًا له .يتعرض الصبي لعقبات عدة فهل يتغلب عليها؟
رواية تقليدية شعبية مثيرة وتفاعلية تسير بخطى سريعة تجسد العمل المسرحي
الحركي الراقص تستهدف األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  10 - 3سنوات وتعود
بالكثير من المتعة للكبار أيضا!

٣/١٧

www.omarkamalglobal.com

عمر كمال

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

الجمعة  17مارس
8:30
مساء
ً
خليج البحرين
غناء
فلسطين
مناسبة لعمر  8سنوات فما فوق

أمسية استثنائية إلبداعات موسيقية غنائية أصيلة مع الموسيقي والملحن والمؤلف عمر
كمال والذي يطرب جمهوره في خليج البحرين بمجموعة متنوعة من األلوان الموسيقية
العربية واألجنبية والتي تتضمن إبداعات لفنانين عظماء عرب مثل محمد عبد الوهاب
وفيروز ،وكذلك إبداعات أجنبية لفرانك سيناترا ومايكل جاكسون وآخرين.

www.chelseygreen.com

تشيلسي غرين وفرقة
المشروع األخضر
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

٣/١٧

الجمعة  17مارس
8
مساء
ً
الصالة الثقافية
موسيقى
الواليات المتحدة األمريكية
مناسبة لعمر  10سنوات فما فوق

منذ تأسيسها في أكتوبر  ،2009أحيت الفرقة حفالت موسيقية في جميع أنحاء الواليات
المتحدة والعالم ،جالبة المتعة والترفيه للجمهور بموسيقاها المتنوعة األلوان  -بما في
ذلك الجاز واآلر أند بي والبوب والسول والفانك واأللتيرناتيف والهيب هوب  -والتي تدمج
فيها التقنية التقليدية الكالسيكية مع األغاني الرائجة والمقطوعات األصيلة الرائعة!

٣/١٨

محمد زو ّيد ومجاز
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

السبت  18مارس
8:30
مساء
ً
خليج البحرين
غناء
البحرين
مناسبة لعمر  8سنوات فما فوق

محمد زو ّيد ومجاز ،فرقتان موسيقيتان بحرينيتان واعدتان ،تحييان ليلة موسيقية مميزة
في خليج البحرين ،تمازج الفرقتان بين األصالة والحداثة بالموسيقى بطريقة استثنائية
مبدعة لتضع البحرين في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال الفني الفريد.

www.othmankhunji.com

أرض اإليثار المقدسة
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

٣/١٩

األحد  -الخميس  19مارس  13 -أبريل
مساء
افتتاح المعرض 7
ً
مساء
 8صباحًا 8 -
ً
مركز الفنون
معرض
البحرين

يحتوي المعرض أعماالً فنية تركيبية تفاعلية للفنان عثمان خنجي صنعها بواسطة تقنيات
كالمجسات والمحركات والطباعة ثالثية األبعاد والقص بالليزر والنقش بنفث الماء.
حديثة
ّ
وتصور المعروضات التناقض بين الموروث العظيم الذي لطالما م ّثلته مكة المكرمة
تفسر
ّ
ّ
في نفوس المسلمين من تضحية بالذات واإليثار من جهة ،وبين روح األنانية الطاغية التي
غدت في وقتنا الحاضر سمة مرادفة لرحلة المرء إلى أطهر وأقدس بقاع األرض.

٣/٢٠
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بشار زرقان

مهم"
عروض مؤقتة " -ماضينا
ّ

حالج األمل

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

٣/٢٢
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التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

االثنين  20مارس
8
مساء
ً
مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث
غناء
سوريا
مناسبة لعمر  ١٠سنوات فما فوق

األربعاء  22مارس
 8صباحًا 8 -
مساء
ً
متحف البحرين الوطني
معرض
البحرين

يضم بهو المتحف الوطني عروضًا مؤقتة طوال السنة تتضمن آخر االكتشافات وال ُلقى
األثرية التي تسفر عنها التنقيبات األثرية الجارية وتسلط الضوء على أهمية تراث
البحرين األثري.

يقدم الموسيقي بشار زرقان عم ً
ال فنيًا مستوحى من الصوفية ،وخصوصًا نصوص الحالج.
ويقدم عمله بصيغة نص شعري وموسيقى تمزج بين الشرق والغرب.

* تط ّبق رسوم دخول
متحف البحرين الوطني

٣/٢٢
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سلسلة محاضرات متحف البحرين
الوطني :د .بيير لومبارد
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

األربعاء  22مارس
مساء
6:30
ً
متحف البحرين الوطني
محاضرة
فرنسا

لقد كانت السنوات الخمس الماضية مثمرة بالنسبة لعلماء اآلثار في هيئة البحرين للثقافة
واآلثار وكذلك البعثات األثرية األجنبية من فرنسا واليابان والدنمارك وبريطانيا ،حيث أسفرت
عن نتائج هامة في معرفة التاريخ القديم للجزيرة ،ال سيما فترة دلمون المبكرة والمتأخرة
وفترة تايلوس والفترة اإلسالمية .ويسلط الدكتور بيير لومبارد الضوء على أعمال التنقيب
التي أجريت والمتعلقة بفترات ما قبل دخول اإلسالم في مواقع قلعة البحرين وحلة العبد
الصالح والمالكية.

www.culture.gov.bh

ليلة األفالم
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
العمر

٣/٢٣

الخميس  23مارس
مساء
7
ً
متحف موقع قلعة البحرين
فيلم
مناسب لعمر  13سنة فما فوق

التعرض للضوء أو أي مصدر
هل سمعت من قبل عن طفل يزيد حجمه بمجرد
ُّ
كهربائي؟ ال؟ .إذن ،ما رأيك أن تعيش ذلك بخيالك ،من خالل مشاهدة فيلم
" ،"Honey, I Shrunk the Kidsالذي تستمتع بمشاهدته في الساحة الخارجية لمتحف
موقع قلعة البحرين.

٣/٢٣
تريسيز

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

الخميس  25 - 23مارس
مساء
7:30
ً
خليج البحرين
مسرح  /سيرك
كندا
مناسب لعمر  4سنوات فما فوق .على الجميع إبراز التذكرة
المخصصة لهذه الفعالية بغض النظر عن العمر.

www.7doigts.com
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٣/٢٥

واكثون "سباق المشي" طريق اللؤلؤ
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
العمر

السبت  25مارس
 8:30صباحًا
المحرق (نقطة التجمع :موقف سيارات نادي الحالة)
رياضة
مناسبة لعمر  18سنة فما فوق

©John Ganun, Cyrus Mccrimmon

عرض نابض بطاقة هائلة تتخطى حدود األداء التقليدي للسيرك ،تصاحبه الموسيقى
التصويرية المتنوعة من الروك أند رول إلى البلوز لموسيقى الهيب هوب ،يروي فيه
المؤدون قصصهم الشخصية التي تزداد تشويقا خالل العرض لتصل بنا إلى ذروة
دراماتيكية مذهلة مترجمة لحركات أكروباتية بهلوانية مستحيلة ،تحصل أمام أعيننا!
"فرحة مذهلة تحبس أنفاسك" (صنداي تايمز)
"سيرك جامح غير تقليدي" (نيويورك تايمز)

بالتعاون مع جمعية عدائي البحرين ،يتم تجمع حوالي  300مشارك ليسيروا في مسار طريق
اللؤلؤ في المحرق ذهابًا وإيابًا بدءًا من بيت الغوص في الجنوب (أول بيت في الطريق)
إلى بيت سيادي في الشمال (آخر البيوت) ،وذلك لمسافة  6.5كيلومتر اجماالً ،وامتدادًا
على الطريق ستكون هناك لفتة توعية عن جميع البيوت التراثية والمسجلة في قائمة
اليونيسكو للتراث العالمي عبر الفتات تفسر تاريخ وقصة بناء كل بيت وعالقته بمهنة
اللؤلؤ في البحرين قديمًا.

٣/٢٧

www.shaikhebrahimcenter.org

إيفانا مرشليان

الموقع أدناه  -ممتنة للصحافة الثقافية

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

االثنين  27مارس
مساء
8
ً
بيت عبداهلل الزايد لتراث البحرين الصحفي
محاضرة
لبنان
مناسبة لعمر  ١٦سنة فما فوق

المحاضرة ستكون عن كتاب "أنا المو ّقع أدناه" للشاعر محمود درويش ،بعد أن وجهت له
إيفانا مرشليان إثني عشر سؤاالً قام باإلجابة عليها بخط يده .حيث قامت إيفانا بالمشاركة
مع درويش في معتكف عن المقابالت بعد أمسية شعرية قدمها.

www.alriwaqartspace.com

القرية في المدينة
وفاء الغتم

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

3/27

األثنين  ٢٧مارس  20 -أبريل
االفتتاح ٧
مساء
ً
مساء
يوميًا  ١٠صباحًا ١٠ -
ً
مساحة الرواق للفنون
معرض
البحرين

دائما ما تقوم القرى بتجرع هذا النسيج من التجمعات السكنية
مع النمو المتزايد للمدن،
ً
والمناطق المجاورة لها ،ولكن ما هي النتائج المترتبة على ذلك؟ وكيف تتأثر القرى؟ وكيف
تؤثر القرى فالمدن الكبيرة؟ يتطرق المعرض لهذه األسئلة من خالل مدينتين ترتبطان
ً
ارتباطا وثيقً ا وهما المحرق والمنامة.
ببعضهما
ويهدف هذا المشروع للتحقيق في مدى العمليات المكانية المتعلقة نمط التضمين
المكاني للقرى إلى المناطق الحضرية المحيطة بها ،يلقي الضوء على مسارات مختلفة
من التنمية االجتماعية لتكوينات القرى واستيعابها .ومن خالل هذه األطروحة تستخدم
تقدما في تحليل
البروفيسورة وفاء الغتم بالتعاون مع طالبها المنهج البحثي األكثر
ً
العمارة “منهجية المساحة ونظرياتها”.

٣/٢٨
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تماثيل فترة تايلوس في البحرين:
دراسة تصنيفية ومقارنة
الدكتور محمد رضا معراج
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

الثالثاء  28مارس
مساء
7
ً
متحف موقع قلعة البحرين
محاضرة
البحرين
مناسبة لعمر  ١٨سنة فما فوق

عالم اآلثار البحريني محمد رضا معراج حاصل على درجة الدكتوراه في علم االثار .شارك
في العديد من التنقيبات االثرية مع البعثات االجنبية والعربية وألّف كتابًا بعنوان" عادات
الدفن في تايلوس  -موقع الشاخورة" .يتحدث د .معراج عن رسالة الدكتوراه خاصته بعنوان
"تماثيل فترة تايلوس في البحرين :دراسة تصنيفية ومقارنة".
المحاضرة ستكون باللغة العربية.

www.ub40.org

يو بي فورتي

٣/٣١

تضم كل من علي كامبل وآسترو وميكي فيرتو
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

الجمعة  31مارس
8:30
مساء
ً
خليج البحرين
غناء
إنكلترا
مناسبة لعمر  8سنوات فما فوق

فرقة موسيقى البوب والريغي البريطانية الشهيرة "يو بي فورتي" ،والتي تضم نجم الغناء
العالمي علي كامبل وزميليه آسترو وميكي فيرتو ،تقدم حف ً
ال تاريخيًا يأسر األلباب في خليج
البحرين ،يمكن االستمتاع بإبداعاتهم القديمة والحديثة واالحتفاء بأجمل اللحظات مع الفرقة
األكثر براعةً وتشويقًا في العالم في مجال موسيقى الريغي.

٣/٣١

www.lafontaineartcentre.net

جاز وبلوز  -دانا جيليسبي
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

الجمعة  31مارس
٩
مساء
ً
مركز الفونتين للفن المعاصر
غناء
إنكلترا

استمتعوا بأمسية دافئة مع مغنية البلوز الحائزة على جوائز غنائية متعددة دانا جيليسبي
برفقة عازف البيانو النمساوي الشهير يواكيم بالدن في الهواء الطلق وتحت النجوم في
مركز الفونتين .أمسية تجمع بين أداء غنائي نابع من القلب وألحان متفجرة لتجعلها ليلة
ساحرة ال يمكن تفويتها.

أبريل

www.culture.gov.bh

الخليفية
المكتبة
ّ
التاريخ
المكان
النوع
البلد

سيعلن عنه الحقًا
مبنى  ، 999شارع الشيخ حمد  ،مجمع  ، 211المحرق
كتب
البحرين

يقع مشروع المكتبة الخليف ّية في قلب مدينة المح ّرق القديمة ،وهو مشروع يهدف إلى
العامة في البحرين.
األصلي للمكتبة التي كانت من أوائل المكتبات
إعادة إعمار المبنى
ّ
ّ
صممت المكتبة من قبل مكتب الهندسة الهولندي ( )SeARCHBVبالتعاون مع شركة
( )PADللهندسة في البحرين.

٤/٢
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توثيق تجربة الطعام ثقافة
(النسخة الثانية)

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

األحد  2أبريل
مساء
7
ً
متحف البحرين الوطني
تدشين كتاب  -حلقة نقاش
البحرين
مناسبة لعمر  ٧سنوات فما فوق

يصور
مطبوعا
للعام الثاني على التوالي تطلق هيئة البحرين للثقافة واآلثار إصدا ًرا
ّ
ً
طبيعة التعاون الفريد الذي جمع على مدار شهرين  11فنانًا في مجاَلي الطهي والفنون
حول الفكرة واالبتكار.
أيضا إطالق الفيلم الوثائقي "الطعام ثقافة"  -النسخة الثانية والذي ينقل للجمهور تجربة
يتم ً
طاه وفنان وما مر به عمله من مراحل مختلفة ّ
شكلت المالمح المميزة للعمل النهائي.
كل
ٍ
وتقام على هامش هذه الفعالية حلقة نقاش ،يتبادل فيها الطهاة والفنانون انطباعاتهم
معا ،كما يتشاركون الرؤى ووجهات النظر مع الجمهور.
ونتاج عملهم ً

www.shaikhebrahimcenter.org

جوشوا دايفيد

حديقة نيويورك المعلقة
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

٤/٣

االثنين  3أبريل
مساء
8
ً
مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث
محاضرة
الواليات المتحدة األمريكية
مناسبة لعمر  ١٦سنة فما فوق

يتحدث جوشوا دايفيد خالل المحاضرة عن تجربته في تأسيس تجمع غير ربحي للمحافظة
على إرث خط سكة الحديد ،الذي يخترق حيهم السكني ،وذلك عبر تحويل الخط إلى
متنفس أخضر للسكان ،أشبه بالمتنزه عام .وقد نالت الفكرة على اإلعجاب من قبل اإلعالم
دعما من مختلف المنظمات والجهات المعنية بالفنون في نيويورك.
والرأي العام ،كما لقت
ً

٤/٦

www.pacorenteria.com

باكو رينتيريا

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

الخميس  6أبريل
8
مساء
ً
الصالة الثقافية
موسيقى
المكسيك
مناسبة لعمر  ١٠سنوات فما فوق

www.ssdabahrain.com

َأ ْ
لف ،حكاية وحكاية

إنتاج مسرحي بحريني من إخراج كنوال حميد بالتعاون مع
مسرح دفا للدمى وبدعم منمجلس التنمية االقتصاد ّية
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

يعد باكو رينتيريا أنجح عازف جيتار مكسيكي في الوقت الحاضر ،بل يعتبره النقّ اد أحد أمهر
ّ
عازفي هذه اآللة على مستوى العالم .يتميز رينتيريا بأسلوبه وأدائه الموسيقي المتفرد
وله أكثر من  300مؤلفة موسيقية .يحيي هذا الفنان المتألق مئات الحفالت الموسيقية
سنويًا ،وسبق له أن قدم عروضًا في أهم الصاالت والمسارح الرئيسية في العالم مع فنانين
مشهورين أمثال كارلوس سانتانا ولوتشيانو بافروتي ،وذلك أمام حشود من المحبين
والجماهير في أجواء دائمًا ما تكون حماسية ومفعمة بالعواطف واألحاسيس الج ّياشة.

٤/٦

الخميس  ٨ - ٦أبريل
مساء
الخميس 5
ً
الجمعة والسبت
مساء
 10:30صباحًا و  3عصرًا و ٥
ً
نادي الخريجين
مسرح أطفال (عربي)
البحرين
مناسبة لألعمار من  10 - 6سنوات
على الجميع إبراز التذكرة المخصصة
لهذه لفعالية بغض النظر عن العمر.

تذهب الفتاة الصغيرة "أَ ِل ْ
ف" في مغامرة ش ّيقة بحثًا عن األرض الذهبية الغامضة! تقابل
أ ِل ْ
ف في طريقها أربعة أصدقاء مهجرين يشاركونها في رحلة مثيرة الكتشاف عوالم جديدة.
حكاية أ ِل ْ
ف تذكرنا بتراث وثقافة المنطقة الغنية بالقصص والروايات الشعبية ،وتُعرض تلك
القصص بشكل تفاعلي من خالل مسرح الدمى والموسيقى .هذا اإلنتاج المحلي من ذات
الفريق الذي قدم "فوضى في المدينة" (البحرين ،ربيع الثقافة  2016م) بالتعاون مع مسرح
دفا للدمى (األردن والجمهورية التشيكية).

٤/٦
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ليلة األفالم العربية الكالسيكية:
أيامنا الحلوة

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
العمر

الخميس  6أبريل
٧
مساء
ً
متحف موقع قلعة البحرين
فيلم
مناسب لعمر  ١٣سنة فما فوق

تدور أحداث الفيلم حول فتاة فقيرة تسكن على سطح أحد المباني بجوار ثالثة شباب فقراء
يقعون في حبها جميعا ،ويكتشفون وقوعها تحت وطأة المرض الذي يستلزم إجراء عملية
جراحية ،يتهافت الجميع لمساعدتها إلجراء العملية الجراحية.

٤/٩
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"هل تثق بي؟"
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

 9أبريل  9 -مايو
مساء
افتتاح المعرض 7
ً
السبت  -الخميس
مساء
 9صباحًا  1 -ظهرًا و 7 - 4
ً
ذاكرة المكان  -عمارة بن مطر
معرض
البحرين

لتعاون بين مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث ومعهد جوته
"هل تثق بي؟" هو نتاج
ٍ
فوتوغرافي ،يتكون من سلسلة محاضرات
في منطقة الخليج العربي .وهو مشروع تصوير
ّ
عامة وورش عمل يجريها كبار األكاديميين والممارسين في هذا المجال.

٤/١٠
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إيهاب بسيسو:
أمسية شعرية

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

االثنين  10أبريل
8
مساء
ً
بيت الشعر -إبراهيم العر ّيض
شعر
فلسطين
مناسبة لعمر  ١٦سنة فما فوق

أكاديمي وشاعر فلسطيني متخصص في الهندسة المعمارية ،اتجه إلى الدراسات
اإلعالمية .تنقل بين المناصب التنفيذية واألكاديمية قبل أن يتولى منصب وزير الثقافة في
حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية.

www.culture.gov.bh

السفر إلى البحرين كان
كاالنتقال إلى كوكب آخر

٤/١١

الدكتور عبداهلل المدني

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

الثالثاء  11أبريل
مساء
7
ً
متحف موقع قلعة البحرين
محاضرة
البحرين
مناسبة لعمر  18سنة فما فوق

د .عبداهلل المدني يحمل دكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية من جامعة اكستر
البريطانية وماجستير العالقات الدولية واالستراتيجيات من جامعة بوسطن األمريكية
إضافة إلى دبلوم التخصص في شؤون شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا من جامعة
بوسطن ،ويتناول في محاضرته ريادة البحرين وأسبقيتها خليجيًا في مختلف المجاالت.
* المحاضرة ستكون باللغة العربية.

٤/١١
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مؤتمر  -اآلثار اإلسالمية
في المنظور العالمي
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

الثالثاء  -الجمعة  ١٤ - ١١أبريل
زر الموقع اإللكتروني لإلطالع على البرنامج
متحف البحرين الوطني
مؤتمر
البحرين

يحتفي المؤتمر بافتتاح مركز الزوار الجديد والمعرض التابع لمسجد الخميس بوصفه أبرز
وسينظر من خالل الفعالية
متحف لموقع أثري إسالمي في منطقة الخليج العربي ،كما
ُ
ألول مرة إلى اآلثار اإلسالمية من منظور عالمي حقيقي ،كل منطقة على حدة ،وذلك عبر
محاضرات يلقيها خبراء من مختلف دول العالم عن مناطقهم المختارة.

www.shaikhebrahimcenter.org

رائدة طه

٤/١٧

"أالقي ز ّيك فين يا علي"
كتابة وتمثيل :رائدة طه  /إخراج :لينا أبيض

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

االثنين  17أبريل
8
مساء
ً
مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث
مسرح
فلسطين
مناسبة لعمر  ١٠سنوات فما فوق

تقدم رائدة طه عم ً
ال مسرحيًا قامت بكتابته وتؤديه بطريقة مبتكرة ،وهي ممثلة
وكاتبة وناشطة فلسطينية عملت كسكرتيرة صحافة للرئيس الفلسطيني الراحل
ياسر عرفات.

٤/١٨

www.culture.gov.bh

معرض طريق اللؤلؤ

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

www.culture.gov.bh

العوده
دار الرفاع ُ
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

الثالثاء  -الجمعة  ١٨أبريل  4 -أغسطس
مساء
افتتاح المعرض 7
ً
مساء
 8صباحًا 8 -
ً
متحف البحرين الوطني
معرض
البحرين

بعد أربع سنوات من إدراج موقع "طريق اللؤلؤ :شاهد على اقتصاد جزيرة" على قائمة التراث
العالمي لليونسكو ،يقدم هذا المعرض الرؤية المعمارية للموقع من خالل مجموعة من
النماذج والصور والدراسات لعناصر المشروع المختلفة ،بما في ذلك العناصر ذات الصلة
بحفظ وصون الموقع وصوالً إلى العناصر المعمارية الجديدة ،معطيًا بذلك صورة شاملة
مقدمة الجهود القائمة
ومعمقة عن هذا المشروع الفريد من نوعه والذي سيكون في
ّ
ّ
إلعادة تأهيل البلدة القديمة في المحرق.

* تط ّبق رسوم دخول
متحف البحرين الوطني

٤/19

األربعاء  ١٩أبريل
٧
مساء
ً
مبنى  - 2608طريق  - 368مجمع  903الرفاع الشرقي
موسيقى /غناء
البحرين

يهدف مشروع دار الرفاع العوده إلى المحافظة على مبنى دار الرفاع العوده الحالية الواقعة
في فريج الرفاع الشرقي القديم وإعادة تأهيلها .كما ويتضمن المشروع توسعة المساحة
المحاذية للدار لتشمل قاعة أكبر للعرض ومقر إقامة مؤقتة للمتخصصين ،ومن المؤمل أن
تسهم دار الرفاع العوده حين اكتمالها في تعزيز التراث غير المادي لمدينة الرفاع وتقاليد
الغناء الشعبي التي تشتهر بها هذه المنطقة على وجه الخصوص.

٤/٢٢

www.shaikhebrahimcenter.org

حلقة نقاشية حول
التصوير الفوتوغرافي
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

السبت  22أبريل
مساء
6-4
ً
حرف الديار
محاضرة
البحرين
مناسبة لعمر  18سنة فما فوق

في مساحة مفتوحة للتنوع واالختالف والتناغم كذلك ،يتم ترتيب حلقة نقاشية للحديث
عن الفن وكيفية استخدام غرفة مظلمة تقليدية للتصوير الفوتوغرافي تتناسب مع أعمال
الفنانين .
الحديث سيكون مفتوحًا باللغة اإلنجليزية ومجاني ،يمكنكم التسجيل عبر البريد
اإللكتروني التاليbinmatarhouse@gmail.com :

www.shaikhebrahimcenter.org

مأمون فندي

٤/٢٤

مستقبل العرب في ظل تغول
الجوار غير العربي في األقليم
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

االثنين  24أبريل
8
مساء
ً
بيت عبداهلل الزايد لتراث البحرين الصحفي
محاضرة
جمهورية مصر العربية
مناسبة لعمر  ١٦سنة فما فوق

يقدم المحاضرة أستاذ العلوم السياسية المصري األمريكي ،وهو مدير برنامج الشرق
األوسط وأمن الخليج بالمعهد الدولي للدراسات االستراتيجية في لندن .وقد ألّف فندي
العديد من الكتب من بينها :اإلعالم والسياسة في العالم العربي ،ضحايا الحداثة أمريكا
والعرب بعد الحادي عشر من سبتمبر.

برامج المسؤولية
االجتماعية

ُّ
تعلم
ورش العمل التعليمية
يقدم مهرجان ربيع الثقافة في كل نسخة برامجًا وفعاليات ذات طابع تربوي تعليمي ،تسهم في إثراء
موضوعات ذات عالقة بالثقافة ،وتتسق مع رؤاها ومشاريعها المختلفة ،وفي
معارف المشاركين حول
ٍ
هذا اإلطار تقام ورش عمل توعوية لألطفال ،توضح لهم مفاهيم مهمة تتعلق باإلرث اإلنساني لمملكة
البحرين كورشة عمل "كيف نصنع مجوهرات اللؤلؤ" لتُ روى من خاللها حكاية اللؤلؤ وطريقه الممتد
كمتحف مفتوح على مسافة تزيد عن  3كيلومترات في المحرق ،باإلضافة إلى ورشة عمل تُعنى بفن
ٍ
الطهي بعنوان "طبختي هديتي" والتي تأتي قبل االحتفال بتدشين النسخة الثانية من كتاب "الطعام
ثقافة" ،وضمن احتفاء هيئة البحرين للثقافة واآلثار بتراث البحرين األثري لعام  2017تحت شعار "آثارنا إن
حكت" .تقام ورشة أطفال بعنوان "أنكيرو في رحلة عبر العصور" لتعزز عند األطفال روح االنتماء ،وتقدم
لهم معلومات تاريخية عن حضارة هذه األرض.

المكان

العمر

التسجيل

القرع على البراميل

الخميس
 23فبراير

 4:30عصرًا

مركز النخيل (سار)

غير محدد

غير مطلوب

كيف نصنع
مجوهرات اللؤلؤ

الجمعة
 3مارس

 11صباحًا  12 -ظهرًا

شاطئ بوماهر
(نقطة التجمع في
مقهى دارسين بمتحف
البحرين الوطني)

 12 - 7سنة

أيضا ورشتا عمل حول صناعة السجاد ،وفن صياغة الفضة في محاولة إلعادة
وفي ذات السياق تقام ً
قديما.
الحياة للحرف التقليدية التي كانت تمارس في البحرين
ً

الدمى الورقية

السبت
 4مارس

 9:30صباحًا -
 12:30ظهرًا

مركز سلمان الثقافي

 12 - 9سنة

في هذه النسخة من مهرجان ربيع الثقافة يمكن للجمهور المشاركة في الورش التعليم ّية المقدمة
في المجاالت الفنية المختلفة والتي تنعقد بالتوازي مع برنامج المهرجان الممتع والمتنوع .حيث تقدم
فرقة الغروف أونكلز ،وبالتعاون مع برنامج مسرح الشارع لربيع الثقافة ،ورشة عمل موسيقية إيقاعية
تت َبع عرضها الموسيقي اإليقاعي المجاني ،وبإمكان الجميع مشاركة أعضاء الفرقة والعزف بأسلوبهم
المذهل باستخدام أدوات منزلية إلصدار إيقاعات موسيقية جماعية مميزة وفريدة.

تحدث
واكتب عن فنّ ك

السبت
 ١١مارس

 ٩:٣٠صباحًا -
مساء
٥:٣٠
ً

حرف الديار

 18سنة
فما فوق

@binmatarhouse
gmail.com

أصنع سجادة

السبت
 11مارس

مساء
6-4
ً

متحف موقع
قلعة البحرين

 18سنة
فما فوق

www.culture.gov.bh

طبختي هديتي

السبت
 18مارس

مساء
5:30 - 4
ً

متحف موقع
قلعة البحرين

 12 - 7سنة

www.culture.gov.bh

أساسيات األلعاب
األكروباتية

السبت
 25مارس

 11صباحًا  12 -ظهرًا

خليج البحرين

 10سنوات
فما فوق

كما تقدم فرقة "تريسيز" ورشة عمل أكروباتية جماعية يكتشف المشاركون من خاللها ما تتطلبه هذه
الرياضة من قوة ومرونة ومهارات تقنية عالية.

أنكيروا في رحلة عبر
العصور

السبت
 22أبريل

مساء
5:30 - 4
ً

متحف موقع
قلعة البحرين

 12 - 7سنة

www.culture.gov.bh

إن جميع ورش العمل مجانية ،وتتط ّلب جميعها التسجيل المسبق نظ ًرا لمحدودية المقاعد .لمزيد
من المعلومات الرجاء زيارة الموقع االلكتروني بأسفل الصفحة ،أو االتصال برقم الهاتف المخصص لكل
فعالية في جدول ورش العمل التعليمية

فن صياغة الفضة

السبت
 29أبريل

مساء
6-4
ً

متحف موقع
قلعة البحرين

 18سنة
فما فوق

www.culture.gov.bh

ويقدم مسرح دفا للدمى /المسرح األردني التشيكي المتخصص في مجال العرائس المتحركة
عرضا مميزًا بعنوان (الدمى الورقية) ،والذي يعطي فرصة فريدة لألطفال للتعلم واللعب
هذا العام
ً
واستكشاف طرق للتعبير عن أنفسهم وأفكارهم من خالل هذا األسلوب الفني المبدع ،وذلك بالتعاون
مع مركز سلمان الثقافي.

www.springofculture.org/outreach/education

الورشة

التاريخ الوقت

www.culture.gov.bh

39999521

39999521

مجتمع

مواهب

عددا من ورش العمل
وبدعم من مجلس التنمية االقتصادية
يقدم برنامج المجتمع لربيع الثقافة،
ِّ
ٍ
ً
وهيئات محلية مختلفة .ففي هذا العام تم دعوة
جهات
والمطولة على مدى أيام ،تستهدف
المكثفة
ٍ
ٍ
ّ
الفنان العالمي سودارسان باتنيك ،الحائز على  25جائزة عالمية في مجال النحت على الرمل ،والذي م ّثل
وطنه الهند في أكثر من  50مناسبة ومسابقة فنية عالمة ،ليقدم ورشة عمل على الشاطئ لمدة خمسة
أيام لعدد من منتسبي وزارة التربية والتعليم المعنيين بهذا المجال .كما يقدم الخبير العالمي في
مجال إدارة وتنظيم المناسبات والحفالت ،وليام أوتوول ورشة عمل لمدة  4أيام ،لمجموعة من منتسبي
وزارة التربية والتعليم ودار بنك البحرين الوطني لتأهيل المعاقين ،وقد ألّف أوتوول وهو مستشار لدى
االتحاد األوروبي واألمم المتحدة ثالثة كتب مترجمة إلى خمس لغات عن تطوير وتنظيم المناسبات.

يستمر مهرجان ربيع الثقافة بالتعاون مع مجلس التنمية االقتصادية في االستثمار بتطوير المواهب
الفن ّية الفت ّية البحرينية باالشتراك مع البارح للفنون التشكيلية ومركز الفونتين للفن المعاصر في
عقد ورش عمل متخصصة ومتعمقة في مجال الفن على مدار يومين متتاليين.

يخصص برنامج المجتمع بالتعاون مع برنامج مسرح الشارع إحدى عروضه الترفيهية التي تتواجد
كما
ّ
في البحرين في فترة المهرجان والتي يؤديها الفنان إدغار غروول (فنان سيرك)ِ ،لتُ ع َرض ِخصيصًا
لألطفال المنتسبين لدار بنك البحرين الوطني لتأهيل المعاقين.
ويقدم البرنامج أيضًا دعوة مجانية لحوالي  500من األطفال منتسبي المدارس الحكومية في البحرين
لحضور فعاليتين من فعاليات المهرجان المخصصة لألطفال ،األولى بعنوان " ِرحلَة إلى كوكب الحواس"
وحكاية" والتي ُأنتجت في البحرين من قبل الفنانة كنوال حميد بالتعاون
والثانية بعنوان "أَ ِلفِ ،حكاية ِ
مع مسرح دفا العالمي للدمى.
أيضا توجيه دعوة لعدد من منتسبي الخيرية الملكية لأليتام وعائالتهم لحضور العرض العائلي
وقد تم ً
"تريسيس" مجانًا.
وباإلضافة إلى ما سبق ،وبعد النجاح الكبير الذي حققه المقهى الخارجي الذي أقيم في قلعة عراد في
الموسم الماضي ،هذا العام ،يتم فتح المجال أمام أصحاب المشاريع التجارية المحلية البيتية والصغيرة
لالستفادة من فرصة التسويق لمشاريعهم من خالل البيع في المقهى المخصص إلقامة فعاليات ربيع
الثقافة في خليج البحرين ،وذلك في بالتعاون بين مجلس التنمية االقتصادية وتمكين ،ضمن برنامج
المجتمع لمهرجان ربيع الثقافة الذي يسعى للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع المحلي من
خالل برامجه المتنوعة والمختلفة.

www.springofculture.org/outreach/community

تقدم الدكتورة الفنانة هناء مال اهلل ،والتي تعمل حاليا كأستاذ مشارك في الجامعة الملكية للبنات
في البحرين ،بالتنسيق مع البارح للفنون التشكيلية دورة تدريبية بعنوان أرابيسك شرق/أرابيسك
غرب ،والتي تتضمن دراسة استكشافية لفكرة األرابيسك (األنماط الهندسية التقليدية اإلسالمية)
كنقطة التقاء ما بين الفن الشرقي التقليدي المبني على الوحدة في الطبيعة ،وما بين فكرة
الرأسمالية الغربية االستهالكية المسيطرة على عالمنا من خالل تنفيذ هذه األعمال الفنية المقتبسة
من الطبيعة بمواد صناعية بعيدة عن الروح العضوية التي ال تنتمي لعالمنا أو لهذا النمط الفني.
كما ويعقد مركز الفونتين للفنون المعاصرة باالشتراك مع الفنانة والمعمارية مورا فرانسيوزا ورشة
عمل بعنوان (إنفورماليزم) ،تتناول الورشة فكرة الميول للرسم غير التصويري كحركة فنية بدأت
تظهر بعد الحرب العالمية الثانية وكانت موازية لحركة الفن التجريدي التعبيري بذلك الوقت .تقدم
أيضا فرصة نادرة للمواهب البحرينية الفت ّية للتعرف على هذه الحركة الفنية من الناحية
الورشة ً
الثقافية والعملية

www.springofculture.org/outreach/talent

لكي يستمتع الجميع

أماكن الفعاليات
وأرقام االتصال

المحدد للعروض بـ  45دقيقة.
• •يرجى الحضور قبل الموعد
ّ
• •لن يسمح للمتأخرين بالدخول.
• •يرجى من الحضور الكرام عدم مغادرة الحفل قبل انتهاء العرض ،مراعاة واحترامًا للفرق المشاركة.
• •سوف يعاد فتح األبواب فقط عند انتهاء كل حفل إال للظروف الطارئة.
الدخول إن ُوجدت.
المحددة ورقم المقعد
• •يجب االلتزام بالجلوس في الدرجة
المحدد حسب تذكرة ّ
ّ
ّ
ترد وال تستبدل ،على كل فرد من الجمهور حمل تذكرة.
• •التذاكر المباعة ال ّ
محدد في صفحة الفعالية الموجودة في
• •العمر األدنى للدخول
ّ
الفعاليات وعلى الموقع اإللكتروني للمهرجان.
كتيب
ّ
• •يرجى من حاملي التذاكر من ذوي االحتياجات الخاصة أن يقوموا بعمل الترتيبات المسبقة
ّ
محددة
بالخط الساخن لمهرجان ربيع الثقافة ،حيث ستكون هنالك منطقة
من خالل االتصال
ّ
لحاملي التذاكر من ذوي االحتياجات الخاصة ومنفصلة عن مرافقيهم من حاملي التذاكر.
• •يوافق أي حامل تذكرة على التصوير والتسجيل كفرد من الجمهور.
ّ
المنظمون وعند الضرورة بحق تغيير البرنامج المعلن.
• •يحتفظ
• •يرجى من الحضور الكرام إطفاء الهواتف الخلو ّية قبل دخول الموقع.
• •يمنع دخول أي مشروبات أو مأكوالت أو كاميرات أو آالت تسجيل إلى الموقع.
• •يمنع التدخين في موقع العرض.
• •تبعًا النخفاض محتمل في درجات الحرارة خالل العروض الخارجية،
ننصح بارتداء مالبس تتناسب مع الظروف الجو ّية.

تُباع التذاكر لفعاليات خليج البحرين
ونادي الخريجين على الموقع اإللكتروني:
www.springofculture.org
وفي سيتي سنتر البحرين ،مدخل رقم 4

تباع تذاكر فعاليات مسرح البحرين الوطني
في متجر فيرجن ميغاستور وعلى الموقع
اإللكترونيvirginmegastore.me :
تباع تذاكر مركز الفونتين للفن
المعاصر في المركز نفسه
تباع تذاكر فعالية الليلة الثانية عشر
في أسواق األسرة

٨
بيت الغوص
https://goo.gl/maps/j3ygCHia3ro

٩
بيت عبداهلل الزا ّيد لتراث البحرين الصحفي

https://goo.gl/maps/8cSRPkgSNiA2

التعليمات

) علىQR Code( حمل تطبيق قارىء رمز االستجابة السريعة1.1
.)App Store( هاتفك الذكي من متجر التطبيقات
.امسح رمز االستجابة السريعة الخاص بالموقع المطلوب بواسطة التطبيق2.2

١٠
)حديقة خليفة الكبرى (الرفاع

١
البارح للفنون التشكيلية

https://goo.gl/maps/RxeJxYZ6Ngk

https://goo.gl/maps/p2sSfSvzRVS2

١١
حرف الديار

٢
الصالة الثقافية

https://goo.gl/maps/fKd6De3xwGk

https://goo.gl/maps/cXjVJjLwzRJ2

١٢
خليج البحرين

٣
٣٣٨ العدلية مجمع

https://goo.gl/maps/vnozjqBsk8m

https://goo.gl/maps/qwcgn9qbqrj

١٣
دار الرفاع

٤
المكتبة الخليفية

https://goo.gl/maps/R19PxjMjXhS2

https://goo.gl/maps/MsFfNLcyRot

١٤
دار المحرق

٥
)أمواج (الالجون

https://goo.gl/maps/gMuoKKM6rZp

https://goo.gl/maps/yo1CRq1BbrG2

١٥
دوحة عراد

٦
باب البحرين

https://goo.gl/maps/C6uQ59n8dAr

https://goo.gl/maps/jdZS3atfppC2

١٦
 عمارة بن مطر- ذاكرة المكان

٧
 إبراهيم العر ّيض- بيت الشعر

https://goo.gl/maps/18EBy8HeHHm

https://goo.gl/maps/x2NfiwLuAm82

١٧
رفاع فيوز (مقابل األسرة)

٢٦
مركز النخيل (سار)

https://goo.gl/maps/C35oucGN8uG2

https://goo.gl/maps/z59Kco5q6To

١٨
سيتي سنتر البحرين

٢٧
مركز الفونتين للفن المعاصر

https://goo.gl/maps/GGZ9JGSMFiw

https://goo.gl/maps/FMgHp87o7VL2

١٩
شجرة الحياة

٢٨
مساحة الرواق للفنون

https://goo.gl/maps/urMGCnptWLU2

https://goo.gl/maps/deymrDqFYkK2

٢٠
قاعة محمد بن فارس لصوت الفن الخليجي

٢٩
مسرح البحرين الوطني

https://goo.gl/maps/MLkZ6jUoUdA2

https://goo.gl/maps/y9jhyV791Sq

٢١
متحف البحرين الوطني

30
منتزه األمير خليفة بن سلمان (الحد)

https://goo.gl/maps/WcvQDxjk7Tq

https://goo.gl/maps/14xgqMt8ppw

٢٢
متحف موقع قلعة البحرين

31
نادي الخريجين

https://goo.gl/maps/L6ZnQDsdWrS2

https://goo.gl/maps/TZZeo8wgY272

٢٣

مجمع السيف  -منطقة السيف
دhttps://goo.gl/maps/iof4Ld9Npdp

٢٤

محمد
مركز الشيخ إبراهيم بن
ّ
آل خليفة للثقافة والبحوث
https://goo.gl/maps/E8xGi4C77732

٢٥
مركز الفنون
https://goo.gl/maps/sHGfCAs6DQM2

أرقام االتصال
للمعلومات العامة
هيئة البحرين للثقافة واآلثار
مركز ّ
محمد آل خليفة لل ّثقافة والبحوث
الشيخ إبراهيم بن
ّ
البارح للفنون التشكيلية
مساحة الرواق للفنون
مركز الفونتين للفن المعاصر

39900630
80008089
17322549
17717707
17717441
17230123

