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محم ً
ال بالمفاجآت التي تالمس جمهور
يعود إلينا مهرجان ربيع الثقافة في نسخته الثالثة عشرة
ّ
الثقافة والفن على اختالف اهتماماته وأذواقه ،عبر باقة متنوعة من الفعاليات والبرامج واألنشطة
المتميزة التي تحتضنها مختلف المؤسسات الثقافية والمواقع التاريخية والمعالم العمرانية ،لتمد
جسور التواصل الثقافي بين البحرين والعالم بأسره.
وتأتي نسخة المهرجان لهذا العام في إطار احتفاء هيئة البحرين للثقافة واآلثار بمدينة المحرق،
عاصمة الثقافة اإلسالمية لعام  ،2018حيث تسلط الضوء على تراث وعمران هذه المدينة العريقة،
يجسده موقع "طريق اللؤلؤ :شاهد على اقتصاد جزيرة" ،ثاني
ال سيما تاريخ الغوص واللؤلؤ الذي
ّ
موقع في البحرين يتم إدراجه على قائمة التراث العالمي اإلنساني لمنظمة اليونسكو ،والتي تروي
محطاته قصة اللؤلؤ بكل تفاصيلها.
ينطلق المهرجان كعادته بالتزامن مع يوم السياحة العربي الذي تم اعتماده حينما كانت المنامة
عاصمة السياحة العربية لعام  ،2013والذي يصادف تاريخه ذكرى مولد الرحالة العربي ابن بطوطة.
موسم المهرجان لهذا العام زاخر بالمعارض الفنية ،بدءًا بمعرض البحرين السنوي للفنون
التشكيلية  44بجانب قلعة عراد والذي يقدم أعماالً لكوكبة من الفنانين البحرينيين والمقيمين
في المملكة ،أما متحف البحرين الوطني فيحتضن معرضين ،هما معرض "بين المح ّرق وإشبيلية...
حوار بولزا وبوسعد" ألعمال الخط العربي ومعرض "الفن في حضارة بالد المسلمين" الذي يضم
مجموعة من روائع الفن اإلسالمي تم انتقاؤها من مجموعة لصباح بالكويت.
أما مركز الفونتين فيقدم معرض "رحلة حياة" ألعمال الفنانة السويسرية فيريشتي شيشين التي
تتالعب فيها بمهارة بعناصر الظل والضوء ،ومعرض "فنانو وارلوكورالنغو" الذي يسلط الضوء
على اللوحات األكريليكية والمطبوعات الفنية لرابطة فناني وارلوكورالنغو األسترالية.
وتستضيف دار البارح معرض "نسيج الرماد" للفنانة البحرينية فائقة الحسن بأعمالها التي
تصور فيها محطات الحياة باألبيض واألسود ،ومعرض "ثنائيات متشابكة" للفنانة اللبنانية آني
كوركدجيان عن مفهوم الموت والحياة .أما مركز الفنون ،فيقدم معرض "هذه البوصلة تشير
دائمًا إلى فلسطين" لرسام الكاريكاتير الفلسطيني الراحل ناجي العلي ،ومعرض "موسيقى

تجسد أعماله المدرسة الواقعية الكالسيكية ،كما ّ
تنظم عمارة بن مطر معرض
ومرايا" للفنان البحريني جمال عبد الرحيم الذي
ّ
"الجنة المفقودة" للفنان البحريني خليل الهاشمي عن عالقة اإلنسان باألرض والبحر وإمكانية الخالص.
ولمسرح البحرين الوطني أيضًا حضور فاعل في النشاط الفني من خالل معرض "سينامادري" الذي تنظمه أكاديمية ألبيرتينا
تجسد تاريخ تصميم
للفنون التشكيلية بإيطاليا بمناسبة االحتفال باليوم العالمي للمسرح ،حيث يضم مجموعة من النماذج التي
ّ
المشاهد المسرحية وقصة العمارة في عالم المسرح والسينوغرافيا والتصميم المسرحي.
أما على صعيد الغناء والموسيقى والمسرح ،فيتضمن موسم مهرجان ربيع الثقافة تشكيلة واسعة ومتنوعة من العروض،
من بينها العرض الموسيقي "ملحمة جلجامش" الذي يقام على خشبة مسرح البحرين الوطني ،وهو عمل فني مستلهم من
األساطير السومرية من تأليف وتلحين الفنان عابد عازريه ،ويقوده المايسترو آالن جوتار مع جوقة جامعة سيدة اللويزة بلبنان
ومجموعة وتريات باريس وفرقة محمد بن فارس البحرينية.
كما تحضر الموسيقى البحرينية الشعبية بقوة أيضًا في هذا الموسم ،حيث تستضيف قاعة محمد بن فارس لفن الصوت الخليجي
في المحرق فرقة محمد بن فارس لتقدم أمسيات غنائية أسبوعية يتعرف الجمهور خاللها على التراث الغنائي للغوص واللؤلؤ
واألفراح والمناسبات السعيدة ،كما تسلط دار ال ّرفاع العودة الضوء على الموسيقى التقليدية التي تتميز بها منطقة الرفاع من
خالل عدة أمسيات غنائية .أما دار المح ّرق بالمحرق فتحتفي باألنماط المتنوعة لفن الفجري الموسيقي التقليدي.
وانتقاالً إلى الصالة الثقافية حيث يقام عدد كبير من العروض الموسيقية والمسرحية تمثل طيفًا واسعًا من الحضارات والثقافات،
حيث تحيي الفنانة المغربية كريمة الصقلي حف ً
ال تتغنى فيه بأشعار كبار الشعراء العرب ،وتستحضر أروكسترا سوكميونغ الكورية
أشهر المقاطع الموسيقية العالمية والكورية التقليدية على آلة الكاياغم ،وتقدم فرقة القدس للموسيقى العربية مجموعة مختارة
من األغاني الطربية الوطنية والعربية ،باإلضافة إلى حفل "رقصة الدراويش  -المولوية" من تركيا الذي يقدم للجمهور طقوس
السماع المولوية ،إحدى أهم عناصر الثقافة التركية.
كما تستقبل الصالة الثقافية فرقتين مميزتين من إيطاليا بالتعاون مع السفارة اإليطالية ،بدءًا بالثنائي إيتنوبوليس اللذان يؤديان
معزوفات مستلهمة من الموسيقى التقليدية اإليطالية ،ومغنية ميزوسوبرانو لورا كابريتي وعازف البيانو فرانشيسكو وأمسية
مع الموسيقى الكالسيكية األوروبية .فض ً
ال عن حفل مميز مع الفنانة األمريكية ماري ماكبرايد وفرقتها الموسيقية ،والتي تأخذ
الجمهور في رحلة إلى عوالم موسيقى الكنتري والبلوز والروك.

وفي مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث تحيي عازفة القانون السورية المتألقة مايا يوسف حف ً
ال موسيقيًا بعنوان "أحالم سورية"،
يتبعه حفل مميز لعازف العود الفنان العراقي سعد جواد.
ويعاود مجلس التنمية االقتصادية تقديم حفالته التاريخية ضمن مهرجان ربيع الثقافة في مسرح خاص أقيم لهذا الغرض في خليج
البحرين ،وتحييها نخبة من الفنانين البحرينيين والعرب واألجانب ،بما في ذلك عبداهلل الرويشد ونبيل شعيل وراغب عالمة ،إضافة
إلى الفنان العالمي جيمز آرثر والفرقة البحرينية "لكويد وأصدقاؤهم".
وتحتضن قلعة البحرين العروض التفاعلية "الصوت والضوء" التي تستعرض تاريخ هذا الموقع الضارب في الزمن ،منذ حضارة
دلمون وحتى اليوم .أما على صعيد المسرح فتقدم الفرقة المسرحية " "S4Kمن المملكة المتحدة رائعة ويليام شيكسبير
"ماكبيث" ،كما يتضمن جدول الصالة الثقافية أيضًا مسرحية "دواء جورج الرائع" المستوحاة من إحدى أشهر قصص الروائي الكبير
تجسد قصة التحدي واإلصرار للشعب الفلسطيني في وجه االحتالل والشتات
رولد دال ،وأيضًا مسرحية " 36شارع عباس ،حيفا" التي
ّ
وحق العودة ،وأخيرًا المسرحية العائلية الممتعة "الدودة الجائعة جدًا" للقصصي العالمي إريك كارل.
وكعادته يقود مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث الفعاليات األدبية والفكرية ،والتي تشمل محاضرة لألستاذ
مجدي سبله رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهالل الصحفية عن العالقات المصرية البحرينية في جوانبها الثقافية ،وأمسية
تقدم خاللها برفقة الفنانة السورية روناهي مامو أشعار
شعرية مع اإلعالمية البحرينية بروين حبيب بعنوان "ليلة الياسمين"
ّ
نزار قباني .ومحاضرة يلقيها الدبلوماسي المخضرم في الشرق األوسط هوبرت النغ بعنوان "رحلة ألماني في بالد العرب" ،وأخيرًا
محاضرة لإلعالمي واإلداري السعودي حسن شبكشي .وفي بيت عبد اهلل الزايد لتراث البحرين الصحفي المتف ّرع عن المركز يتحدث
األستاذ فاضل السلطاني عن مدارس الشعر البريطاني في خمسين سنة وتأثيراتها على الشعر العربي ،ويتناول األستاذ حسن
يوسف تكييف األعمال األدبية في محاضرته "األدب المقروء واألدب المرئي من الورق على الشاشة :نهاية رجل شجاع نموذجًا".
كما وتحتضن معالم البحرين التاريخية سلسلة من المحاضرات القيمة ،حيث يستضيف متحف البحرين الوطني محاضرتين ،األولى
للبروفيسور جيوفاني كيوراتوال عن بعض جوانب تطور الفن اإلسالمي خالل القرون الماضية ،والثانية مع الدكتورة صبيحة الخمبير
بعنوان "كشف الجمال ،عرض الفنون اإلسالمية في الغرب" ،إلى جانب محاضرة في متحف موقع قلعة البحرين بعنوان "عمران جزيرة
المحرق وعمارتها" يقدمها المهندس أحمد عبد الرحمن الجودر.
وباإلضالة إلى األدب ،يسلط المهرجان الضوء على النتاج الشعري من خالل عدة أمسيات شعرية ،حيث يستضيف بيت الشعر:
إبراهيم العر ّيض المتف ّرع عن المركز أمسية شعرية للشاعرة السودانية روضة الحاج بعنوان "نيالن من حبر القصيدة" ،وأمسية
شعرية للشاعر الفلسطيني راشد عيسى بعنوان "التداوي بالشعر".

كما سيشهد مهرجان ربيع الثقافة افتتاح جناح "آثار خضراء" الذي شاركت به مملكة البحرين في
إكسبو ميالنو 2015م ،والذي تمت إعادة بنائه بجانب بيت الشيخ عيسى بن علي في المح ّرق ،وهو
يضم عشر حدائق فاكهة وقطعًا أثرية تسرد تاريخ التراث الزراعي لمملكة البحرين.
وبالطبع يحمل المهرجان في جعبته جدوالً حاف ً
ال بالكثير من ورش العمل المعنية برعاية وصقل
المواهب الفنية الشابة.
لمواكبة أحدث األخبار حول المهرجان ،تابعونا على حسابنا الرسمي ( )@springofcultureعلى
اإلنستغرام وتويتر والفيسبوك واليوتيوب.
ويمكنكم ّ
االطالع على كامل تفاصيل المهرجان وأنشطته وفعال ّياته والتسجيل في ورش العمل
المختلفة عبر موقعنا اإللكتروني  www.springofculture.orgوتطبيق ربيع الثقافة على
األجهزة الذكية.
نرجو في الختام أن تنال فعاليات وأنشطة مهرجان ربيع الثقافة إعجابكم ،ونتطلع إلى دعمكم
وتواصلكم معنا ،فبحضوركم يزهو المهرجان وتنبض فعال ّياته وأنشطته المختلفة بالحياة.
لكم منّا األمنيات بقضاء أمتع األوقات!
مع تح ّيات
فريق مهرجان ربيع ال ّثقافة

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

برنامج الفعاليات
 ٢٤ - ١٥فبراير

األحــد

االثنين

الثالثــاء

األسبوع 1

 18فبراير

األسبوع ٢

• •سلسلة بقعة ضوء
• •معرض البحرين السنوي
الـ  ٤٤للفنون التشكيلية
• •بين المحرق وإشبيلية
• •رحلة حياة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

 19فبراير

• •سلسلة بقعة ضوء
• •معرض البحرين السنوي
الـ  ٤٤للفنون التشكيلية
• •بين المحرق وإشبيلية
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

 20فبراير

• •سلسلة بقعة ضوء
• •معرض البحرين السنوي
الـ  ٤٤للفنون التشكيلية
• •بين المحرق وإشبيلية
• •رحلة حياة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

لالستفسار:

WWW.SPRINGOFCULTURE.ORG

ت+973 3990 0630 :

األربعــاء

الخميــس

الجمعــة

السبــت

 15فبراير

 16فبراير

 17فبراير

• •عرض الزنبركات الراقصة
• •سلسلة بقعة ضوء
• •معرض البحرين السنوي
الـ  ٤٤للفنون التشكيلية
• •بين المحرق وإشبيلية
• •رحلة حياة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

 21فبراير

مطلوب تذاكر
عروض الشارع «بوب أب»

• •سلسلة بقعة ضوء
• •معرض البحرين السنوي
الـ  ٤٤للفنون التشكيلية
• •بين المحرق وإشبيلية
• •رحلة حياة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

 22فبراير

• •دراجة في جي
• •سلسلة بقعة ضوء
• •معرض البحرين السنوي
الـ  ٤٤للفنون التشكيلية
• •بين المحرق وإشبيلية
• •رحلة حياة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

• •عرض الزنبركات الراقصة
• •معرض البحرين السنوي
الـ  ٤٤للفنون التشكيلية
• •بين المحرق وإشبيلية
• •رحلة حياة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

 23فبراير

• •دراجة في جي
• •معرض البحرين السنوي
الـ  ٤٤للفنون التشكيلية
• •بين المحرق وإشبيلية
• •رحلة حياة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

• •عرض الزنبركات الراقصة
• •سلسلة بقعة ضوء معرض
• •معرض البحرين السنوي
الـ  ٤٤للفنون التشكيلية
• •بين المحرق وإشبيلية
• •رحلة حياة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

 24فبراير

• •دراجة في جي
• •سلسلة بقعة ضوء
• •معرض البحرين السنوي
الـ  ٤٤للفنون التشكيلية
• •بين المحرق وإشبيلية
• •رحلة حياة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

برنامج الفعاليات
 ٢٥فبراير  ١٠ -مارس

األسبوع ٣

األحــد

االثنين

الثالثــاء

 25فبراير

 26فبراير

 27فبراير

• •ملحمة جلجامش
• •سلسلة بقعة ضوء
• •معرض البحرين السنوي
الـ  ٤٤للفنون التشكيلية
• •بين المحرق وإشبيلية رحلة حياة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

 ٤مارس

• •معرض البحرين السنوي
الـ  ٤٤للفنون التشكيلية
• •بين المحرق وإشبيلية رحلة حياة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

األسبوع ٤

• •مجدي سبله
• •سلسلة بقعة ضوء
• •معرض البحرين السنوي
الـ  ٤٤للفنون التشكيلية
• •بين المحرق وإشبيلية
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

 ٥مارس

• •مايا يوسف
• •معرض البحرين السنوي
الـ  ٤٤للفنون التشكيلية
• •بين المحرق وإشبيلية
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

• •عرض الصوت والضوء
• •سلسلة بقعة ضوء
• •معرض البحرين السنوي
الـ  ٤٤للفنون التشكيلية
• •بين المحرق وإشبيلية
• •رحلة حياة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

 ٦مارس

• •عرض الصوت والضوء
• •نسيج الرماد
• •معرض البحرين السنوي
الـ  ٤٤للفنون التشكيلية
• •بين المحرق وإشبيلية
• •رحلة حياة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

لالستفسار:

WWW.SPRINGOFCULTURE.ORG

ت+973 3990 0630 :

األربعــاء
 28فبراير

• •الفن في حضارة بالد المسلمين
 جيوفاني كيوراتوال• •سلسلة بقعة ضوء
• •معرض البحرين السنوي
الـ  ٤٤للفنون التشكيلية
• •بين المحرق وإشبيلية
• •رحلة حياة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

 ٧مارس

مطلوب تذاكر
عروض الشارع «بوب أب»

• •هذه البوصلة تشير
دائمًا إلى فلسطين
• •نسيج الرماد
• •معرض البحرين السنوي
الـ  ٤٤للفنون التشكيلية
• •بين المحرق وإشبيلية
• •رحلة حياة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

الخميــس

الجمعــة

السبــت

 1مارس

 ٢مارس

 ٣مارس

• •كريمة الصقلي
• •موسيقى البهلوان
• •عرض الصوت والضوء
• •فرقة محمد بن فارس لفن
الصوت الخليجي
• •سلسلة بقعة ضوء
• •معرض البحرين السنوي
الـ  ٤٤للفنون التشكيلية
• •بين المحرق وإشبيلية
• •رحلة حياة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

 ٨مارس

• •ماكبيث  -فرقة  S4kالمسرحية
• •الكبير يأكل الصغير
• •عرض الصوت والضوء
• •فرقة محمد بن فارس لفن
الصوت الخليجي
• •هذه البوصلة تشير
دائمًا إلى فلسطين
• •نسيج الرماد
• •بين المحرق وإشبيلية
• •رحلة حياة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

• •موسيقى البهلوان
• •عرض الصوت والضوء
• •معرض البحرين السنوي
الـ  ٤٤للفنون التشكيلية
• •بين المحرق وإشبيلية
• •رحلة حياة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

 ٩مارس

• •عبداهلل الرويشد ونبيل شعيل
• •ماكبيث  -فرقة  S4kالمسرحية
• •الكبير يأكل الصغير
• •عرض الصوت والضوء
• •هذه البوصلة تشير
دائمًا إلى فلسطين
• •بين المحرق وإشبيلية
• •رحلة حياة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

العوده
• •دار الرفاع ُ
• •موسيقى البهلوان
• •معرض البحرين السنوي
الـ  ٤٤للفنون التشكيلية
• •بين المحرق وإشبيلية
• •رحلة حياة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

 ١٠مارس

• •دار المحرق
• •الكبير يأكل الصغير
• •هذه البوصلة تشير
دائمًا إلى فلسطين
• •نسيج الرماد
• •بين المحرق وإشبيلية
• •رحلة حياة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

برنامج الفعاليات
 24 - 11مارس

األحــد
 ١١مارس

األسبوع ٥

• •خليل الهاشمي :الجنة المفقودة
• •هذه البوصلة تشير
دائمًا إلى فلسطين
• •نسيج الرماد
• •بين المحرق وإشبيلية
• •رحلة حياة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

 ١٨مارس

األسبوع ٦

• •فنانو وارلوكورالنغو
• •خليل الهاشمي :الجنة المفقودة
• •هذه البوصلة تشير
دائمًا إلى فلسطين
• •نسيج الرماد
• •بين المحرق وإشبيلية
• •رحلة حياة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

االثنين

الثالثــاء

 ١٢مارس

 ١٣مارس

• •روضة الحاج
• •خليل الهاشمي :الجنة المفقودة
• •هذه البوصلة تشير
دائمًا إلى فلسطين
• •نسيج الرماد
• •بين المحرق وإشبيلية
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

 ١٩مارس

• •بروين حبيب
• •خليل الهاشمي :الجنة المفقودة
• •هذه البوصلة تشير
دائمًا إلى فلسطين
• •نسيج الرماد
• •بين المحرق وإشبيلية
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

• •عرض الصوت والضوء
• •خليل الهاشمي :الجنة المفقودة
• •هذه البوصلة تشير
دائمًا إلى فلسطين
• •نسيج الرماد
• •بين المحرق وإشبيلية
• •رحلة حياة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

 ٢٠مارس

• •دواء جورج الرائع
• •عرض الصوت والضوء
• •فنانو وارلوكورالنغو
• •خليل الهاشمي :الجنة المفقودة
• •هذه البوصلة تشير
دائمًا إلى فلسطين
• •نسيج الرماد
• •بين المحرق وإشبيلية
• •رحلة حياة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

لالستفسار:

مطلوب تذاكر
عروض الشارع «بوب أب»

WWW.SPRINGOFCULTURE.ORG

ت+973 3990 0630 :

األربعــاء

الخميــس

الجمعــة

السبــت

 ١٤مارس

 ١٥مارس

 ١٦مارس

 ١٧مارس

 ٢١مارس

 ٢٢مارس

 ٢٣مارس

موسيقي ساحر
• •مزيج
• •ليلة األفالم :ست البيت
• •أوركسترا سوكميونغ
ّ
للكاياغم الكورية
• •الشراب السحري
• •الشراب السحري
• •عرض الصوت والضوء
• •خليل الهاشمي :الجنة المفقودة • •عرض الصوت والضوء
• •هذه البوصلة تشير
• •فنانو وارلوكورالنغو
• •فرقة محمد بن فارس لفن
دائمًا إلى فلسطين
الصوت الخليجي
• •هذه البوصلة تشير
• •نسيج الرماد
دائمًا إلى فلسطين
• •خليل الهاشمي :الجنة المفقودة
• •بين المحرق وإشبيلية
• •بين المحرق وإشبيلية
• •هذه البوصلة تشير
دائمًا إلى فلسطين
• •رحلة حياة
• •رحلة حياة
• •نسيج الرماد
• •الفن في حضارة بالد المسلمين
• •الفن في حضارة بالد المسلمين
• •بين المحرق وإشبيلية
• •رحلة حياة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

• •فرقة القدس للموسيقى العربية • •جيمز آرثر
• •فنانو وارلوكورالنغو
• •ذاك الشيء
• •خليل الهاشمي :الجنة المفقودة • •ذاك الشيء
• •عرض الصوت والضوء
• •عرض الصوت والضوء
• •هذه البوصلة تشير
دائمًا إلى فلسطين
• •فنانو وارلوكورالنغو
• •فرقة محمد بن فارس لفن
• •نسيج الرماد
الصوت الخليجي
• •هذه البوصلة تشير
دائمًا إلى فلسطين
• •فنانو وارلوكورالنغو
• •رحلة حياة
• •خليل الهاشمي :الجنة المفقودة • •رحلة حياة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين
• •الفن في حضارة بالد المسلمين
• •هذه البوصلة تشير
دائمًا إلى فلسطين
• •نسيج الرماد
• •رحلة حياة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

• •دواء جورج الرائع
• •لِكويد وأصدقاؤهم
العوده
• •دار الرفاع ُ
• •الشراب السحري
• •فنانو وارلوكورالنغو
• •خليل الهاشمي :الجنة المفقودة
• •هذه البوصلة تشير
دائمًا إلى فلسطين
• •نسيج الرماد
• •بين المحرق وإشبيلية
• •رحلة حياة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

 ٢٤مارس

• •دار المحرق
• •ذاك الشيء
• •فنانو وارلوكورالنغو
• •خليل الهاشمي :الجنة المفقودة
• •هذه البوصلة تشير
دائمًا إلى فلسطين
• •نسيج الرماد
• •رحلة حياة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

برنامج الفعاليات
 ٢٥مارس  ٧ -أبريل

األسبوع ٧

األسبوع ٨

األحــد

االثنين

الثالثــاء

 ٢٥مارس

 ٢٦مارس

 ٢٧مارس

• •الثنائي إيتنوبولبس
• •فنانو وارلوكورالنغو
• •خليل الهاشمي :الجنة المفقودة
• •هذه البوصلة تشير
دائمًا إلى فلسطين
• •نسيج الرماد
• •رحلة حياة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

• •فاضل السلطاني
• •خليل الهاشمي :الجنة المفقودة
• •هذه البوصلة تشير
دائمًا إلى فلسطين
• •نسيج الرماد
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

حرق وعمارتها
الم ّ
• •عمران جزيرة ُ
• •عرض الصوت والضوء
• •سينامادري
• •فنانو وارلوكورالنغو
• •خليل الهاشمي :الجنة المفقودة
• •هذه البوصلة تشير
دائمًا إلى فلسطين
• •نسيج الرماد
• •رحلة حياة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

 1أبريل

 ٢أبريل

 ٣أبريل

• •عرض الصوت والضوء
• •معرض البحرين الدولي للكتاب • • ١٨هوبرت النغ
• •معرض البحرين الدولي للكتاب • • ١٨معرض البحرين الدولي للكتاب ١٨
• •سينامادري
• •سينامادري
• •سينامادري
• •فنانو وارلوكورالنغو
• •خليل الهاشمي :الجنة المفقودة • •خليل الهاشمي :الجنة المفقودة • •فنانو وارلوكورالنغو
• •خليل الهاشمي :الجنة المفقودة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين
• •رحلة حياة
• •رحلة حياة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

لالستفسار:

مطلوب تذاكر
عروض الشارع «بوب أب»

WWW.SPRINGOFCULTURE.ORG

ت+973 3990 0630 :

األربعــاء

الخميــس

الجمعــة

السبــت

 ٢٨مارس

 ٢٩مارس

 ٣٠مارس

 ٣١مارس

 ٤أبريل

 ٥أبريل

 ٦أبريل

• •راغب عالمة
• •الموسيقى الكالسيكية األوروبية • •عرض الصوت والضوء
• •عرض الصوت والضوء
• •معرض البحرين
• •كشف الجمال
الدولي للكتاب ١٨
• •معرض البحرين
• •معرض البحرين
الدولي للكتاب ١٨
• •فرقة محمد بن فارس لفن
الدولي للكتاب ١٨
الصوت الخليجي
• •سينامادري
• •سينامادري
• •سينامادري
• •فنانو وارلوكورالنغو
• •فنانو وارلوكورالنغو
وارلوكورالنغو
فنانو
•
•
• •هذه البوصلة تشير
• •هذه البوصلة تشير
دائمًا إلى فلسطين
• •خليل الهاشمي :الجنة المفقودة
دائمًا إلى فلسطين
• •رحلة حياة
• •خليل الهاشمي :الجنة المفقودة • •هذه البوصلة تشير
دائمًا إلى فلسطين
• •الفن في حضارة بالد المسلمين
• •نسيج الرماد
• •نسيج الرماد
• •رحلة حياة
• •رحلة حياة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين
• •الفن في حضارة بالد المسلمين
الدراويش المولو ّية
• •عرض الصوت والضوء
• • ٣٦شارع عباس ،حيفا
• •حفل رقصة ّ
• •عرض الصوت والضوء
• •موسيقى ومرايا
• •موسيقى ومرايا
• •موسيقى ومرايا
• •معرض البحرين
• •معرض البحرين
الدولي للكتاب ١٨
الدولي للكتاب ١٨
• •معرض البحرين
الدولي للكتاب ١٨
• •فرقة محمد بن فارس لفن
• •سينامادري
الصوت الخليجي
• •سينامادري
• •فنانو وارلوكورالنغو
• •خليل الهاشمي :الجنة المفقودة • •سينامادري
• •فنانو وارلوكورالنغو
• •فنانو وارلوكورالنغو
• •رحلة حياة
• •رحلة حياة
• •خليل الهاشمي :الجنة المفقودة • •الفن في حضارة بالد المسلمين
• •الفن في حضارة بالد المسلمين
• •رحلة حياة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

• •فرقة ماري ماكبرايد
• •معرض البحرين
الدولي للكتاب ١٨
• •سينامادري
• •فنانو وارلوكورالنغو
• •خليل الهاشمي :الجنة المفقودة
• •هذه البوصلة تشير
دائمًا إلى فلسطين
• •رحلة حياة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

 ٧أبريل

• •موسيقى ومرايا
• •معرض البحرين
الدولي للكتاب ١٨
• •سينامادري
• •فنانو وارلوكورالنغو
• •خليل الهاشمي :الجنة المفقودة
• •رحلة حياة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

برنامج الفعاليات
 ٢١ - ٨أبريل

األحــد
 ٨أبريل

األسبوع ٩

ثنائيات متشابكة
••
ّ
• •موسيقى ومرايا
• •سينامادري
• •فنانو وارلوكورالنغو
• •خليل الهاشمي :الجنة المفقودة
• •رحلة حياة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

 ١٥أبريل

األسبوع ١٠

• •الدودة الجائعة جدًا
ثنائيات متشابكة
••
ّ
• •موسيقى ومرايا
• •سينامادري
• •فنانو وارلوكورالنغو
• •خليل الهاشمي :الجنة المفقودة
• •رحلة حياة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

االثنين

الثالثــاء

 ٩أبريل

 ١٠أبريل

• •راشد عيسى
ثنائيات متشابكة
••
ّ
• •موسيقى ومرايا
• •سينامادري
• •خليل الهاشمي :الجنة المفقودة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

 ١٦أبريل

• •حسين شبكشي
• •الدودة الجائعة جدًا
ثنائيات متشابكة
••
ّ
• •موسيقى ومرايا
• •سينامادري
• •خليل الهاشمي :الجنة المفقودة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

• •عرض الصوت والضوء
ثنائيات متشابكة
••
ّ
• •سينامادري
• •فنانو وارلوكورالنغو
• •خليل الهاشمي :الجنة المفقودة
• •رحلة حياة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

 ١٧أبريل

• •عرض الصوت والضوء
ثنائيات متشابكة
••
ّ
• •موسيقى ومرايا
• •سينامادري
• •فنانو وارلوكورالنغو
• •خليل الهاشمي :الجنة المفقودة
• •رحلة حياة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

لالستفسار:

مطلوب تذاكر
عروض الشارع «بوب أب»

WWW.SPRINGOFCULTURE.ORG

ت+973 3990 0630 :

األربعــاء

الخميــس

الجمعــة

السبــت

 ١١أبريل

 ١٢أبريل

 ١٣أبريل

 ١٤أبريل

 ١٨أبريل

 ١٩أبريل

• •الدودة الجائعة جدًا
ثنائيات متشابكة
••
ّ
• •عرض الصوت والضوء
• •موسيقى ومرايا
• •فرقة محمد بن فارس لفن
• •سينامادري
الصوت الخليجي
• •فنانو وارلوكورالنغو
ثنائيات متشابكة
• •خليل الهاشمي :الجنة المفقودة • •
ّ
• •موسيقى ومرايا
• •رحلة حياة
• •سينامادري
• •الفن في حضارة بالد المسلمين
• •فنانو وارلوكورالنغو
• •خليل الهاشمي :الجنة المفقودة
• •رحلة حياة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين
• •عرض الصوت والضوء
ثنائيات متشابكة
••
ّ
• •فرقة محمد بن فارس لفن
• •موسيقى ومرايا
الصوت الخليجي
• •سينامادري
ثنائيات متشابكة
••
ّ
• •فنانو وارلوكورالنغو
• •خليل الهاشمي :الجنة المفقودة • •موسيقى ومرايا
• •سينامادري
• •رحلة حياة
• •فنانو وارلوكورالنغو
• •الفن في حضارة بالد المسلمين
• •خليل الهاشمي :الجنة المفقودة
• •رحلة حياة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

• •عرض الصوت والضوء
• •موسيقى ومرايا
• •سينامادري
• •فنانو وارلوكورالنغو
• •رحلة حياة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

 ٢٠أبريل

• •عرض الصوت والضوء
• •موسيقى ومرايا
• •سينامادري
• •فنانو وارلوكورالنغو
• •رحلة حياة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

• •الدودة الجائعة جدًا
العوده
• •دار الرفاع ُ
ثنائيات متشابكة
••
ّ
• •موسيقى ومرايا
• •سينامادري
• •فنانو وارلوكورالنغو
• •خليل الهاشمي :الجنة المفقودة
• •رحلة حياة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

 ٢١أبريل

حرق
الم ّ
• •دار ُ
ثنائيات متشابكة
••
ّ
• •موسيقى ومرايا
• •سينامادري
• •فنانو وارلوكورالنغو
• •خليل الهاشمي :الجنة المفقودة
• •رحلة حياة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

برنامج الفعاليات
 ٣٠ - ٢٢أبريل

األحــد
 ٢٢أبريل

األسبوع ١١

ثنائيات متشابكة
••
ّ
• •موسيقى ومرايا
• •سينامادري
• •فنانو وارلوكورالنغو
• •خليل الهاشمي :الجنة المفقودة
• •رحلة حياة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

 ٢٩أبريل

األسبوع ١٢

• •موسيقى ومرايا
• •سينامادري
• •فنانو وارلوكورالنغو
• •رحلة حياة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

االثنين
 ٢٣أبريل

• •حسن م .يوسف
• •موسيقى ومرايا
• •سينامادري
• •خليل الهاشمي :الجنة المفقودة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

 ٣٠أبريل

• •سعد جواد
• •محادثة مسائية" :سحر
الآللئ الطبيعية"
• •موسيقى ومرايا
• •سينامادري
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

الثالثــاء
 ٢٤أبريل

• •عرض الصوت والضوء
• •موسيقى ومرايا
• •سينامادري
• •فنانو وارلوكورالنغو
• •خليل الهاشمي :الجنة المفقودة
• •رحلة حياة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

لالستفسار:

مطلوب تذاكر
عروض الشارع «بوب أب»

WWW.SPRINGOFCULTURE.ORG

ت+973 3990 0630 :

األربعــاء

الخميــس

 ٢٥أبريل

 ٢٦أبريل

• •ليلة األفالم :حكاية لعبة
• •موسيقى ومرايا
• •عرض الصوت والضوء
• •سينامادري
• •فرقة محمد بن فارس لفن
• •فنانو وارلوكورالنغو
الصوت الخليجي
• •خليل الهاشمي :الجنة المفقودة
• •موسيقى ومرايا
• •رحلة حياة
• •سينامادري
• •الفن في حضارة بالد المسلمين
• •فنانو وارلوكورالنغو
• •خليل الهاشمي :الجنة المفقودة
• •رحلة حياة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

الجمعــة
 ٢٧أبريل

• •عرض الصوت والضوء
• •موسيقى ومرايا
• •سينامادري
• •فنانو وارلوكورالنغو
• •رحلة حياة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

السبــت
 ٢٨أبريل

العوده
• •دار الرفاع ُ
• •موسيقى ومرايا
• •سينامادري
• •فنانو وارلوكورالنغو
• •رحلة حياة
• •الفن في حضارة بالد المسلمين

حاليًا

سلسلة بقعة ضوء
ناصر اليوسف

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

حاليًا  1 -مارس
مساء
السبت  -الخميس  9صباحًا 1 -
ً
مساء 7 -
و4
مساء
ً
ً
ذاكرة المكان  -عمارة بن مطر
معرض
البحرين

واحدا من
أول معرض استعادي ضخم ألعمال ناصر اليوسف ،الذي يعتبر
ً
أهم رواد حركة الفن الحديث في البحرين .يلقي المعرض ،الذي يقدم أكثر
من  100لوحة وتصميم طباعي ورسومات ،الضوء على إنجازات ناصر اليوسف
الفنية العظيمة.

www.shaikhebrahimcenter.org

حاليًا
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معرض البحرين السنوي
الـ  44للفنون التشكيلية
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

حاليًا  ٧ -مارس
مساء
 ١٠صباحًا ٩ -
ً
قلعة عراد
معرض
البحرين

في نسخته الـ  ،44يحتفي معرض البحرين للفنون التشكيلية باالبتكار
واإلبداع لفناني مملكة البحرين .وكما في كل عام ،يتجمع المجتمع الفني
المحلي ليقدم أفضل ما لديه من أعمال ،غير مقيدين بموضوع أو فكرة
معينة ،ما ينتج طيفًا واسعًا من األساليب والتقنيات من خالل مختلف وسائل
التعبير .يقام المعرض تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن
سلمان آل خليفة ،رئيس الوزراء المو ّقر ،ويقدم في نسخته الحالية أعمال
مجموعة من الفنانين المحليين والدوليين المقيمين في البحرين.

حاليًا

www.culture.gov.bh

بين المحرق وإشبيلية...
حوار بولزا وبوسعد
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

حاليًا  ٢٠ -مارس
مساء
 ٨صباحًا ٨ -
ً
متحف البحرين الوطني
معرض
البحرين  /أسبانيا

من خالل استكشاف جمال الخط العربي وسر اللغة العربية ،يخلق التعاون
بين الفنان البحريني إبراهيم بوسعد والفنانة المستشرقة القاطنة في
إسبانيا إليزابيث بولزا حوارًا فنيًا يربط بين الشرق والغرب من خالل سلسلة
المح ّرق.
من أعمال الكوالج المستلهمة من مدينة ُ

تطبق رسوم دخول
ّ
متحف البحرين الوطني

www.lafontaineartcentre.net

رحلة حياة

حاليًا

فيريشتي شيشين

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

حاليًا  ٨ -مايو
مساء
الثالثاء  -األحد ١٠ :صباحًا ٦:٣٠ -
ً
مركز الفونتين للفن المعاصر
معرض
سويسرا

الفنانة ،فيريشتي شيشين ،التي تتمتع بموهبة فنية فريدة تترجم
من خاللها جمال تفاصيل المنمنمات الفارسية إلى لوحات فنية ناطقة.
تكاد تكون مشغوالت يديوية دقيقة الصنع تشبه القماش المطرز بأدق
التفاصيل .أسلوب فني مميز يحاكي اللون والضوء بعمق.

حاليًا

www.culture.gov.bh

الفن في حضارة بالد المسلمين
مختارات من مجموعة الصباح  -الكويت
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

حاليًا  ٣٠ -يونيو
مساء
 ٨صباحًا ٨ -
ً
متحف البحرين الوطني
معرض
الكويت

يقدم المعرض للجمهور صورة عن الطابع المتنوع والمتعدد األوجه
للثقافة اإلسالمية من خالل مجموعة الصباح الرائعة للفن اإلسالمي.
ينقسم العرض إلى جزأين رئيسيين ،ويقدم عرضًا زمنيًا يتوزع على
أربع حقب (من بدايات العصر اإلسالمي وحتى اإلمبراطوريات الثالث
الرئيسية في القرن السادس عشر) ،متناوالً عدة مواضيع تمحورت حولها
الفنون اإلسالمية ،وتحديدًا الخط ،الزخرفة الهندسية ،األرابيسك ،الفن
التشكيلي والمجوهرات.

تطبق رسوم دخول
ّ
متحف البحرين الوطني

٢/١٥

عرض الزنبركات الراقصة
النوع
البلد

مسرح الشارع
هولندا

عرض كوميدي صامت لشخصين يتأرجحان بالهواء بواسطة زنبركات
قصة حبهما بطريقة كوميدية
حديدية مع ّلقة ،يع ّبران من خالله عن َّ
مرحة باحثين عن السعادة األبدية .ال تفوتوا فرصة مشاهدة عرض الشارع
المجاني العائلي الهزلي/التراجيدي المدهش.

التاريخ

الوقت

الخميس
 ١٥فبراير

المكان

مساء
٥
ً

نخيل سنتر (سار)

مساء
٨
ً

العدلية مجمع ٣٣٨

الجمعة
 ١٦فبراير

مساء
٤:٣٠
ً
مساء
٦:٣٠
ً
مساء
٨
ً

مجمع السيف (منطقة السيف)

السبت
 ١٧فبراير

مساء
٤
ً
مساء
٧
ً
مساء
٨
ً

أمواج الجون

٢/٢٢
دراجة في جي
النوع
البلد

مسرح الشارع
البرازيل

انضموا إلينا في عرض عائلي مجاني استثنائي فريد من نوعه مصمم
من قبل الثنائي الموهوب يغور ماروتا وسيسي سوالغا من البرازيل.
ستشاهدون د ّراجة ثالثية سلسة صممت بتقنية سمعية حركية بصرية
متطورة لتقدم لكم عرضا مذهال تتغير ألوانه وموسيقاه وحركاته وتتنوع
بحسب البيئة واألجواء المحيطة بها.

التاريخ

الوقت

المكان

الخميس  ٢٢فبراير

مساء
٨
ً

العدلية مجمع ٣٣٨

الجمعة  ٢٣فبراير

مساء
٨
ً

أمواج الجون

السبت  ٢٤فبراير

مساء
٧
ً
مساء
٩
ً

مجمع األڤنيوز

www.culture.gov.bh

ملحمة جلجامش
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

٢/٢٥

األحد  ٢٥فبراير
مساء
٨
ً
مسرح البحرين الوطني
موسيقى
البحرين  /لبنان  /فرنسا
 ١٠سنوات فما فوق

بمناسبة يوم السياحة العربي الذي أطلقته المنامة حين كانت عاصمة
الرحالة العربي ابن
السياحة العربية عام  2013وتزامنًا مع ذكرى ميالد
ّ
يقدم مسرح البحرين الوطني عم ً
ّ
ال موسيقيًا غنائيًا مستوحى من
بطوطةّ ،
ملحمة جلجامش ،األسطورة التاريخية األكثر شهرة لبالد الرافدين القديمة
والتي ازدهرت ألكثر من ألف عام في بابل وآشور وانتقلت في أنحاء الشرق
األوسط .ألّفها وكتب كلماتها عابد عازريه ،وهي تتبع قصة صداقة تكونت
في التنافس ونمت في خوض المخاطر والمآثر المشتركة ،وانتهت بموت
مأساوي ،وهي تتناول نموذج غطرسة البطل الذي ال يدرك الوقت المناسب
للتوقف عن تحقيق انتصاراته المتتالية وينتهي به المطاف نائ ً
ال غضب اآللهة.
النص والموسيقى :عابد عازرية
بقيادة آالن جوتار مع جوقة جامعة سيدة اللويزة  -لبنان ،ومجموعة وتريات
باريس ،وفرقة محمد بن فارس  -البحرين.

٢/٢٦

مجدي سبله

دار الهالل بيت الثقافة والتنوير،
شاهد على العالقات المصرية
ٌ
البحرينية في جوانبها الثقافية
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

االثنين  ٢٦فبراير
مساء
٨
ً
بيت عبداهلل الزايد لتراث البحرين الصحفي
محاضرة
مصر
 ١٦سنة فما فوق

كاتب وصحفي من جمهورية مصر العربية .يشغل حاليًا رئيس مجلس
إدارة مؤسسة دار الهالل الصحفية التي تعد أقدم مؤسسة ثقافية صحفية
مصرية وعربية حيث تأسست عام 1892م .كما ويعمل السيد مجدي سبله
كمدير تحرير لمجلة "المصور" ،التي صدرت عن دار الهالل ألول مرة عام 1924م.
يعد االهتمام بالتراث أحد أهم أولوياته إلى جانب تركيزه على النواحي
االقتصادية واالجتماعية التي يعايشها الوطن العربي ومصر هذه األيام.

www.shaikhebrahimcenter.org
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كل يوم ثالثاء
وخميس وجمعة

عرض الصوت والضوء
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

٢/٢٧

 ٢٧فبراير (كل يوم ثالثاء وخميس وجمعة)
مساء باللغة العربية
مساء باللغة اإلنجليزية و٧
٦
ً
ً
قلعة البحرين
عرض
البحرين
 ٦سنوات فما فوق

حيث تستقر الذاكرة اإلنسانية للحضارات التي م ّرت على البحرين ،يقدم
موقع قلعة البحرين عرضًا تفاعليًا يحيي تاريخ المكان من خالل تجربة
صوتية مرئية مميزة تأخذ الزوار في رحلة إلى الماضي العريق للمملكة،
مضيفةً رونقًا جماليًا للموقع.

٢/٢٨

الفن في حضارة بالد المسلمين
مختارات من مجموعة الصباح
للبروفيسور جيوفاني كيوراتوال
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

األربعاء  ٢٨فبراير
مساء
٦:٣٠
ً
متحف البحرين الوطني  -قاعة المحاضرات
محاضرة
الكويت  /إيطاليا
 ١٨سنة فما فوق

من خالل روائع معرض "الفن في حضارة بالد المسلمين :مختارات من
مجموعة الصباح" ،يقوم البروفيسور جيوفاني كيوراتوال ،األمين الزائر في
دار اآلثار اإلسالمية بالكويت ،بإلقاء الضوء في هذه المحاضرة على بعض
جوانب تطور الفن اإلسالمي خالل القرون الماضية .ويعتبر البروفيسور
كيوراتوال اسمًا معروفًا في األوساط األكاديمية العالمية ،سبق له تنظيم
عدة معارض عن الفن اإلسالمي وله كتابات كثيرة عن مختلف جوانب الدين
اإلسالمي ،وهو يشغل منصب أستاذ علم اآلثار وتاريخ الفن اإلسالمي في
جامعة أوديني بإيطاليا.
* ستكون المحاضرة باللغة اإلنجليزية.
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آثار خضراء
التاريخ
المكان
النوع
البلد

©Iwan Baan

مارس

سيتم اإلعالن عنه الحقًا
المحرق  -حي الشيخ عبداهلل
معرض
البحرين

سيتم افتتاح جناح مملكة البحرين الذي حاز على الجائزة الفضية عن فئة
الهندسة المعمارية في معرض إكسبو ميالنو بشكل دائم في المحرق.
المعرض عبارة عن تأويل شاعري للتراث الزراعي الثقافي للمملكة المستمد
من حضارة دلمون القديمة .يحتوي الجناح على عشر حدائق فاكهة متميزة
تجسد األساطير العديدة عن البحرين بوصفها موقع
إلى جانب قطع أثرية
ّ
جنة عدن.

٣/١

www.karimaskalli.com

كريمة الصقلي
أنغام المحبة

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

الخميس  ١مارس
مساء
٨
ً
الصالة الثقافية
غناء (صوفي)
المغرب
 ١٠سنوات فما فوق

يتميز الحفل بالتآلف الهادئ بين النغمة الطربية العتيقة والنسمة
الحديثة ،مع إبراز سمو األلحان وفصاحة الكالم لكبار الشعراء العرب على
مدى عقود من اإلبداع .ويأتي هذا الحفل بمثابة إعالن ثقافي وفني عن
توثيق أواصر المحبة بين أرواحنا ،وللتأكيد على بداهة متانة الروابط التي
تجمع بين المملكة المغربية ومملكة البحرين ،خاصة في الظروف الراهنة،
وليكون الفعل الثقافي أداة نسج آلفاق ثقافية عديدة أهمها المدى البعيد
ودوام التجديد كما هو فصل الربيع دومًا.

www.shaikhebrahimcenter.org

كل خميس
فرقة محمد بن فارس
لفن الصوت الخليجي
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

٣/١

كل خميس
مساء
٨
ً
قاعة محمد بن فارس لفن الصوت الخليجي
غناء
البحرين
 ١٠سنوات فما فوق

مساء ،نبحر مع فرقة محمد بن فارس لفن الصوت الخليجي
كل خميس
ً
برحلة غنائ ّية نستعرض من خاللها :معاناة الغواصين وأغنيات الوداع
وتهون
وفراق الوطن واألهل ،واألغاني التي كانت تصاحب العمل الصعب
ّ
من مشقته ،وفنون األفراح والمناسبات السعيدة ،باإلضافة إلى استعراض
تطور األغنية البحرينية التي أصبحت متداولة لدى جميع األجيال.

٣/١
موسيقى البهلوان
النوع
البلد

مسرح الشارع
األرجنتين

بعد النجاح الكبير الذي حققه عرض مسرح الشارع العائلي المجاني للفنان
األرجنتيني إدغار غرول ،يقدم لكم الفنان هذا العام المزيد من المفاجآت
تفوتوا فرصة مشاهدة هذا العرض
والعروض التهريجية الفريدة .ال
ّ
الموسيقي البهلواني الش ّيق.

التاريخ

الوقت

المكان

الخميس
 ١مارس

مساء
٤
ً

نخيل سنتر (سار)

الجمعة
 ٢مارس

٤
مساء
ً

مجمع األڤنيوز

مساء
٧
ً

رفاع بالمز  -بجانب مدرسة الرفاع فيوز الدولية

مساء
٤
ً

مجمع السيف (المحرق)

مساء
٧
ً

منتزه األمير خليفة بن سلمان (الحد)

السبت
 ٣مارس
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العوده
دار الرفاع ُ
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

٣/٣

السبت  ٣و  ١٧مارس ١٤ ،و  ٢٨أبريل
مساء
٨
ً
مبنى  ،٢٦٠٨طريق  ،٣٦٨مجمع  ،٩٠٣الرفاع الشرقي
غناء
البحرين
 ٦سنوات فما فوق

تستضيف دار الرفاع العودة سلسلة من الحفالت الموسيقية التي تسلط
الضوء على التراث الموسيقي الغني لمملكة البحرين .هذه األمسيات
الموسيقية الحالمة تبرز مختلف ألوان وأطياف الفنون الشعبية البحرينية،
وتأتي في إطار مشروع دار الرفاع العوده الهادف إلى المحافظة على مبنى
الدار األصلية الواقعة في الرفاع الشرقي .وتتضمن دار الرفاع توسعة المساحة
المحاذية للدار لتشمل قاعة أكبر للعرض ومقر إقامة مؤقتة للمتخصصين،
ومن المؤمل أن تسهم دار الرفاع العوده في تعزيز التراث غير المادي لمدينة
الرفاع وتقاليد الغناء الشعبي التي تشتهر بها هذه المنطقة.

٣/٥

مايا يوسف
أحالم سورية

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

االثنين  ٥مارس
مساء
٨
ً
مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة
للثقافة والبحوث
موسيقى
سوريا
 1٦سنة فما فوق

عازفة آلة القانون وموسيقية سورية ،هي ابنة الكاتب السوري حسن سامي
يوسف .بدأت تعلم العزف منذ الطفولة وذلك في عمر العشر سنوات .وبعد
حصولها على الشهادة الثانوية ،انتسبت إلى المعهد العالي للموسيقى
لتتعمق في دراسة آلة القانون .وخالل الدراسة شكلت مع زميالت لها أول
فرقة نسائية باسم "التخت الشرقيالنسائي السوري" لكنها بعد التخرج في
المعهد العالي اضطرت إلى ترك الفرقة ألسباب السفر .استمرت في نشاطها
الموسيقي كعازفة منفردة على القانون وسجلت أعمالها الموسيقية التي
تجمع بين األسلوب الشرقي والغربي ،كما شاركت في تأليف الموسيقية
التصويرية للعديد من األعمال الدرامية التلفزيونية.
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www.albareh.com

نسيج الرماد

٣/٦

معرض فني شخصي للفنانة فائقة الحسن
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

الثالثاء  -الجمعة ٣٠ - ٦ ،مارس
مساء
االفتتاح ٧
ً
السبت  -الخميس ١٠ :صباحًا  ٢ -ظهرًا،
مساء
مساء ٨ -
و٤
ً
ً
البارح للفنون التشكيلية
معرض
البحرين

لوحات بأسلوب فني مميز مملوءة بإحساس عاطفي عميق يمزج بموضوعية
بين المادة والمشاعر ،ترجمته الفنانة فائقة الحسن من خالل لوحات فينة
استثنائية باللون األبيض واألسود ،لتجسد دور القماش في رحلة حياة األفراد
بمحطاتها ومواسمها الحياتية المختلفة ومشاعرها المتغيرة باستمرار .رحلة
بصرية فنية إنسانية متعددة العوالم.

٣/٧

هذه البوصلة تشير
دائمًا إلى فلسطين

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

األربعاء  -السبت ٣١ - ٧ ،مارس
مساء
االفتتاح ٧
ً
مساء
يوميًا ٨ :صباحًا ٨ -
ً
مركز الفنون
معرض
البحرين
 ٨سنوات فما فوق

يسلط المعرض الضوء على القدس  -عاصمة الثقافة اإلسالمية الدائمة
 من خالل أعمال رسام الكاريكاتير الشهير ناجي العلي ،حيث ستعرضأعمال الفنان الفلسطيني الراحل للمرة األولى في البحرين والتي تتناول
مواضيع احتالل فلسطين والقدس في سلسلة من الرسوم الكاريكاتورية
التي أنتجها العلي منذ بداية حياته المهنية وحتى اغتياله عام .1987
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٣/٨

ماكبيث  -فرقة  S4Kالمسرحية
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

الخميس  -الجمعة ٩ - ٨ ،مارس
مساء
 ٨مارس ١١:٣٠ :صباحًا و ٦:٣٠
ً
 ٩مارس٦:٣٠ :
مساء
ً
الصالة الثقافية
موسيقى  /مسرح
المملكة المتحدة
 ٨سنوات فما فوق

قصة وليام شكسبير المعروفة التي تروي كيف أصبح محارب اسكتلندي
نبيل ملكًا بعد سماعه نبوءات ثالث ساحرات بكل ما تحمله من عناصر
تشويق وإثارة  -من جرائم القتل التي اقترفها حتى يجلس على العرش
إلى المعارك الدامية التي خاضها ليحافظ عليه .يعيد جوليان شينيري
ومات جيمبليت من فرقة مسرح  S4Kالموسيقي أعمال شيكسبير الخالدة
بطريقة سلسلة تناسب جميع الفئات العمرية ويمزجان فيها النص األصلي
بأسلوب الحوار المعاصر والموسيقى الدينامية.

٣/٨
الكبير والصغير
النوع
البلد

مسرح الشارع
البحرين

الكبير الجوعان يحاول أن يأكل الصغير الذي ال حيله له! ولكن ماذا يحدث
عندما نتحدى قوانين الطبيعة؟ أو عندما نتحكم في غرائزنا ونحاول أن
نعمل بعكس ما تشتهيه؟  30دقيقة من المرح واللعب بعرض مسرحي
عائلي مجاني مليء باإلثارة ،يأخذ جمهوره من الصغار برحلة خ ّلاقة ومثيرة
مع عالم الحيوان وقوانين الطبيعة والبقاء .وقبل كل شيء  ...الصداقة.

التاريخ

الوقت

المكان

الخميس
 ٨مارس

مساء
٤
ً

نخيل سنتر (سار)

الجمعة
 ٩مارس

مساء
٤
ً

رفاع بالمز  -بجانب مدرسة الرفاع فيوز الدولية

مساء
٧
ً

مجمع سار

مساء
٤:٣٠
ً
مساء
٦:٣٠
ً

متحف موقع قلعة البحرين

السبت
 ١٠مارس

٣/٩

عبداهلل الرويشد ونبيل شعيل
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

الجمعة  ٩مارس
مساء
8:30
ً
خليج البحرين
غناء
الكويت
مناسبة لعمر  8سنوات فما فوق

أمسية طربية استثنائية تجمع سفير األغنية الخليجية الفنان عبداهلل
الرويشد وبلبل الخليج الفنان نبيل شعيل في حفل طربي خليجي بامتياز
يلهب مسرح خليج البحرين.

٣/١٠

المحرق
دار
ّ

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

السبت  ١٠و  ٢٤مارس و  ٢١أبريل
مساء
٨
ً
حرق
الم ّ
مبنى  ،١٠٦٨طريق  ،١٦١٧مجمع ُ ،٢١٦
غناء
البحرين
 ٦سنوات فما فوق

تحتفي دار المح ّرق باألنماط المتنوعة لفن الفجري ،ذلك اإلرث الموسيقي
البحريني المميز ذو األصل األسطوري الغامض الذي يعود إلى تقاليد وتراث
صيد اللؤلؤ العريق الذي لطالما اشتهرت به مملكة البحرين.
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خليل الهاشمي

٣/١١

الجنّ ة المفقودة

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

األحد  -الخميس ١١ ،مارس  ٢٦ -أبريل
مساء
االفتتاح ٧
ً
السبت  -الخميس ٩ :صباحًا ١ -
مساء
ً
مساء
مساء ٧ -
و٤
ً
ً
ذاكرة المكان  -عمارة بن مطر
معرض
البحرين

في المعرض الفردي األول له منذ عام  ،2011يستكشف خليل الهاشمي فكرة
الجنّة المفقودة عبر المنحوتات التي تعالج عالقة اإلنسان باألرض والبحر
وإمكانية الخالص.

٣/١٢

روضة الحاج

نيالن من حبر القصيدة
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

االثنين  ١٢مارس
مساء
٨
ً
بيت الشعر  -إبراهيم العر ّيض
شعر
السودان
 1٦سنة فما فوق

شاعرة سودانية تعمل حاليًا كمذيعة في اإلذاعة السودانية وفي قناة
الشروق الفضائية السودانية التي تقدم فيها برنامج "سفراء المعاني"
يشجع على الحوار الفكري والثقافي ما بين رموز الفكر والشعر
الذي
ّ
والثقافة من السودانيين والعرب .شاركت في برنامج أمير الشعراء على
تلفزيون أبو ظبي في نسخته األولى وحازت على لقب شاعر سوق عكاظ
لعام 2005م.

www.shaikhebrahimcenter.org
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أوركسترا سوكميونغ
للكاياغم الكورية
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

٣/١٤

األربعاء  ١٤مارس
مساء
٨
ً
الصالة الثقافية
موسيقى
كوريا
 ١٠سنوات فما فوق

بالتعاون مع السفارة الكورية في مملكة البحرين ،تقدم أوركسترا
سوكميونغ للكاياغم مجموعة متنوعة وواسعة من المقطوعات الموسيقية
المعزوفة بالكامل على آلة الكاياغم الكورية األصيلة ،من الموسيقى الكورية
التقليدية إلى أشهر مقاطع البيتلز واألغاني الشعبية الجنوب أمريكية،
بل وحتى معزوفة "الكاهن" الشهيرة لباتشيلبل بأسلوب البريك دانس.
تأسست األوركسترا في عام  1999ونجحت في إحداث نقلة نوعية في
المشهد الثقافي المحلي واإلسهام في نشر الموسيقى الكورية في جميع
أنحاء العالم.

٣/١٥

ليلة األفالم :ست البيت ()١٩٤٩
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

الخميس  ١٥مارس
مساء
٧
ً
موقع متحف قلعة البحرين
فيلم
مصر
 ١٨سنة فما فوق

فيلم مصري من تأليف أبو السعود اإلبياري ،ومن إخراج أحمد كامل مرسي
ومن بطولة فاتن حمامة في دور إلهام وعماد حمدي في دور نبيل .تنتقل
إلهام لتعيش مع نبيل (حمدي) بعد زواجهما في منزل والدته ،وسرعان
ما تنشأ مشاكل بين إلهام وحماتها التي تعتبر إلهام شخصًا دخي ً
ال على
حياتها الشخصية ألنها أصبحت هي "ست البيت" الجديدة.

٣/١٥
الشراب السحري
النوع
البلد

مسرح الشارع
البحرين

يقدم مسرح الشارع العائلي المجاني كوميديا مرتجلة مستوحاة من
المسرح اإليطالي ،تتضمن سلسله من المواقف الهزلية المرحة يقدمها
خمسة مقنّعون .تتناول المسرحية قصة طبيب يخترع مشروبًا سحريًا
يتنافس علية الجميع .حكاية ممتعة تُحكى بواسطة لغة الجسد ،من إنتاج
يوليا ستيلماشونك المنتجة المقيمة في البحرين  .

التاريخ

الوقت

المكان

الخميس
 ١٥مارس

مساء
٥
ً

مجمع المركادو (الجنبية)

مساء
٨
ً

العدلية مجمع ٣٣٨

الجمعة
 ١٦مارس

مساء
٤
ً

مجمع األڤنيوز

السبت
 ١٧مارس

مساء
٤:٣٠
ً
مساء
٦
ً

أمواج الجون

٣/١٦

مزيج موسيقي ساحر

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

الجمعة  ١٦مارس
مساء
٨
ً
مركز الفونتين للفن المعاصر
موسيقى  /غناء
عالمي

أمسية موسيقية استثنائية ساحرة تجمع بين آالت موسيقية حديثة وقديمة
تؤدى بأسلوب موسيقي مختلف.

www.lafontaineartcentre.net

فنانو وارلوكورالنغو
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

٣/١٧

السبت  -األربعاء ١٧ ،مارس  ١٦ -مايو
مساء
الثالثاء  -األحد ١٠ :صباحًا ٦:٣٠ -
ً
مركز الفونتين للفن المعاصر
معرض
أستراليا

بعد العرض الناجح الذي أقيم بال فونتين عام  ،2009مرة أخرى يدعوا المركز
رابطة فناني وارلوكورالنغو من يويندومو لعرض لوحاتهم األكريليكة
الملونة الشهيرة ومطبوعات فنية فريدة.
من الجدير بالذكر أن لهذه الرابطة منظمة غير ربحية إلنتاج األعمال الفنية
الملونة لدعم مواهب السكان األصليين من يويندومو منذ عام .1985
كما تعتبر هذه الرابطة إحدى مؤسسي حركة الفن األبوريجينالي لسكان
استراليا األصليين ،والتي تُرسم بأسلوب التنقيط ،وتعرض في مناطق
متعددة من العالم.

٣/١٧

ِلكويد وأصدقاؤهم
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

السبت  ١٧مارس
مساء
٨:٣٠
ً
خليج البحرين
غناء
البحرين
مناسبة لعمر  ٨سنوات فما فوق

اشتهرت فرقة " ِلكويد" البحرينية بعد إصدار ألبومها األول في  ٢٠١٦بكتابة
وأداء أغاني من ألوان موسيقية مختلفة ،بما في ذلك الروك الكالسيكي،
البلوز ،السموث الجاز ،الريغي ،الفانك ،والموسيقى الالتينية .وستستضيف
فرقة " ِلكويد" نخبة من الفنانين البحرينيين الذين اشتهروا بإنتاجاتهم
وأعمالهم الخاصة ،مما سيجعل " ِلكويد وأصدقاؤهم" أمسية مميزة ال تفوت.

www.likwidband.com

دواء جورج الرائع
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

٣/١٧

السبت والثالثاء ١٧ ،و  ٢٠مارس
مساء
 ١٧مارس ١١:٣٠ :صباحًا و ٥:٣٠
ً
 ٢٠مارس ١١:٣٠ :صباحًا
الصالة الثقافية
مسرح
المملكة المتحدة
 ٤سنوات فما فوق

دواء جديدًا ابتكره بنفسه لعالج
عندما يعطى صبي صغير يدعى جورج
ً
جدته وتخليصها من حدتها المزاجية الفظيعة ،تبدأ أشياء ال تصدق بالحدوث!
مسرحية ديفيد وود العائلية المستوحاة من إحدى أروع قصص رولد دال
تأخذ أفراد األسرة إلى عالم مليء بالمتعة والسحر والتشويق والمرح.

٣/١٩

بروين حبيب

ليلة الياسمين
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

االثنين  ١٩مارس
مساء
٨
ً
مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة
للثقافة والبحوث
شعر  /غناء
البحرين  /سوريا
 1٦سنة فما فوق

اإلعالمية والشاعرة بروين حبيب تتعاون مع الفنانة السورية روناهي مامو
لنسج ليلة خاصة في ذكرى ميالد الشاعر العربي الكبير نزار قباني (ليلة
ٌ
ٌ
شعرية غنائية تحتفي بذكرى ميالد الشاعر العربي
أمسية
الياسمين).
بلغة
الراحل نزار قباني ،المسكون بالحرية وبالمرأة والحب والجمال ،المتفرد
ٍ
السهل الممتنع الساحرة .نزار قباني الذي يعد واحدا من أعمدة شعر
القرن العشرين ،والذي تربع على مدى نصفه على عرش المملكة الشعرية.
تحتفي الشاعرة بروين حبيب مع الجمهور النزاري بإلقاء توليفة من شعره
اختارتها بعناية إللقائها بمشاركة غنائية مع الفنانة السورية صاحبة الحنجرة
الذهبية روناهي مامو.

www.shaikhebrahimcenter.org
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فرقة القدس
للموسيقى العربية
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

٣/٢٢

الخميس  ٢٢مارس
مساء
٨
ً
الصالة الثقافية
غناء
فلسطين
 ١٠سنوات فما فوق

تقدم فرقة القدس للموسيقى العربية مجموعة مختارة من األغاني
الطربية الوطنية والعربية ،باإلضافة إلى مقطوعات عزف على اآلالت
الموسيقية الشرقية بهدف المحافظة على الموروث الثقافي العربي
الجميل وإتاحة الفرصة للحضور واالستماع إلى الموسيقى العربية وتذوق
جمالها .تأسست الفرقة من قبل المعهد الوطني للموسيقى بمناسبة
إعالن القدس عاصمة الثقافة العربية  ،٢٠٠٩وهي تتكون من أساتذة وطلبة
القسم الشرقي المتقدمين في المعهد.

٣/٢٢
ذاك الشيء
النوع
البلد

مسرح الشارع
إنكلترا

عرض عائلي مجاني هزلي مذهل يمزج بين السيرك واالختراع والفكاهة،
حيثيجلب عرض شركة بانغوتيك للحياة الكرة العمالقة ،والتجارب الفنية
اإلبداعية لتصميمات هندسية ميكانيكية عجيبة مستوحاة من آالت روب
غولد ب يرغ الشهيرة .كن جزءا من الفوضى الخالقة التي تحبس األنفاس
وتأسر األلباب.

التاريخ

الوقت

المكان

الخميس
 22مارس

مساء
٤:٣٠
ً

منتزه األمير خليفة بن سلمان (الحد)

مساء
٨
ً

العدلية مجمع ٣٣٨

مساء
٥
ً

مجمع سار

مساء
٧:٣٠
ً

مجمع المركادو (الجنبية)

مساء
٥
ً
مساء
٧:٣٠
ً

نخيل سنتر (سار)

الجمعة
 23مارس
السبت
 24مارس

www.jamesarthurofficial.com

جيمز آرثر
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

٣/٢٣

الجمعة  ٢٣مارس
مساء
٨:٣٠
ً
خليج البحرين
غناء
المملكة المتحدة
مناسبة لعمر  ٨سنوات فما فوق

أمسية غنائية استثنائية في خليج البحرين يحييها صاحب أنجح انطالقة
لرابح في تاريخ البرامج الغنائية في العالم ،المطرب والموسيقي البريطاني
جيمز آرثر ،والتي حصدت أغنيته ‘ ’Impossibleالمركز األول في ترتيب
المم لكة المتحدة لألغاني بعد أسبوع واحد فقط من إطالقها .من
أشهر أغانيه ”Recovery” :و” ”Get Downو”You’re Nobody Till
.”Somebody Loves You

٣/٢٥

الثنائي إيتنوبوليس

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

األحد  ٢٥مارس
مساء
٨
ً
الصالة الثقافية
موسيقى
إيطاليا
 ١٠سنوات فما فوق

يتكون الثنائي إتنوبوليس من عازف الكمان اإليطالي العالمي لوكا سيارال
وعاز ف األكورديون االستثنائي أنتونينو دي لوكا ،حيث يقدمان أشهر
أغان ي سيارال المستوحاة من التقاليد الشعبية اإليطالية ومنطقة حوض
البح ر األبيض المتوسط ،ويعد سيارال من أهم عازفي الكمان العالميين
حيث سبق وأحيا حفالت في أشهر قاعات الحفالت الموسيقية وشارك في
مهرجانات دولية في أكثر من  60دولة حول العالم.

www.culture.gov.bh

www.shaikhebrahimcenter.org

فاضل السلطاني

٣/٢٦

مدارس الشعر البريطاني في خمسين سنة
وتأثيراتها على الشعر العربي
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

االثنين  ٢٦مارس
مساء
٨
ً
بيت عبداهلل الزايد لتراث البحرين الصحفي
محاضرة
العراق
 1٦سنة فما فوق

شاعر عراقي من مواليد بابل  -سدة الهندية عام  ،1948حاصل على بكالوريوس
في األدب اإلنكليزي جامعة بغداد-كلية اآلداب .عمل في سبعينيات القرن
الماضي في الجريدة المركزية للحزب الشيوعي العراقي (طريق الشعب) .غادر
العراق عام  1977إلى المغرب ،حيث د ّرس سنتين في مدينتي تارودانت وبني
مالل ،ثم غادر عام  1979إلى الجزائر وعمل هناك في التدريس أيضًا ،ليغادر
بعدها عام  1985إلى سوريا ،ومنها إلى لندن عام  .1994عمل في عدة مجالت
ثقافية خارج العراق .يشغل حاليًا منصب رئيس اتحاد الكتاب والصحفيين
العراقيين في المملكة المتحدة .ويعمل محررًا للصفحة الثقافية في جريدة
الشرق األوسط اللندنية.

٣/٢٧

سينامادري

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

الثالثاء  -األحد ٢٧ ،مارس  ٢٧ -مايو
مساء
االفتتاح ٧
ً
يوميًا ٨ :صباحًا ٨ -
مساء
ً
مسرح البحرين الوطني
معرض
إيطاليا
 ٨سنوات فما فوق

احت فاالً باليوم العالمي للمسرح ،يستضيف مسرح البحرين الوطني
سين امادري ،وهو معرض تنظمه أكاديمية ألبيرتينا للفنون التشكيلية
في تورينو بإيطاليا .ويضم العرض مجموعة من النماذج التي تجسد تاريخ
تصميم المشاهد المسرحية وتسلط الضوء على قصة العمارة في عالم
المسرح والسينوغرافيا والتصميم المسرحي.

www.culture.gov.bh

٣/٢٧

المحرق وعمارتها
عمران جزيرة
ّ

المهندس أحمد عبدالرحمن الجودر
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

الثالثاء  ٢٧مارس
مساء
٧
ً
متحف موقع قلعة البحرين
محاضرة
البحرين
 ١٨سنة فما فوق

محاضرة للمهندس أحمد عبدالرحمن الجودر يركز فيها على جزيرة المحرق
وتطورها من ناحية العمران والعمارة واإلصدارات الثقافية عن عمارة المحرق
وتطورها عبر التاريخ .يحمل م .الجودر درجة البكالوريوس في العمارة من
جام عة الرياض في 1976م ودرجة الماجستير في تخطيط المدن من
جامعة بنسيلفانيا بأمريكا في .1981
* ستكون المحاضرة باللغة العربية.

٣/٢٨

www.bookfair.bh

معرض البحرين
ولي للكتاب ١٨
الد ّ
ّ

األربعاء  -السبت ٢٨ ،مارس  ٧ -أبريل
التاريخ
مساء
مساء ٩:٣٠ -
يوميًا ٩ :صباحًا  ١ -ظهرًا و ٤
الوقت
ً
ً
مساء
مساء ١٠ -
الجمعة٤ :
ً
ً
قلعة عراد
المكان
معرض
النوع
ضيف الشرف المملكة العربية السعودية

ولي للكتاب في نسخته الثامنة عشرة يجمع دور النّشر
الد ّ
معرض البحرين ّ
وأهم الكتب وأحدثها تحت سقف
وبا ئعي الكتب اإلقليم ّيين والدول ّيين
ّ
متنوعة تشمل تدشين عدد من
واح د .يرافق المعرض فعال ّيات ثقاف ّية
ّ
الكتب ،جلسات قراءة ،مناقشات ،معارض ،وأمسيات شعر ّية ،باإلضافة إلى
تعليمي ممتع وحافل.
مخصص لألطفال وبرنامج
جناح
ّ
ّ

24/01/2018 12:23
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٣/٢٨

www.culture.gov.bh

الموسيقى الكالسيكية
األوروبية
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

األربعاء  ٢٨مارس
مساء
٨
ً
الصالة الثقافية
موسيقى
إيطاليا
 ١٠سنوات فما فوق

مجموعة مختارة من أروع ما ألفه عظماء الموسيقى في إيطاليا وأوروبا من
موسيقى الحجرة الكالسيكية ،يؤديها ثنائي إيطالي موهوب من معهد
جيوسيبي فيردي للموسيقى في مدينة تورينو ،هما مغنية ميزوسوبرانو
لورا كابريتي وعازف البيانو المحترف فرانشيسكو ماكاروني ،واللذان تتآلف
وتن سجم مواهبهما االستثنائية في الغناء والعزف في هذا العرض
االستثنائي الذي من شأنه أن يدخل البهجة والسرور في قلوب جميع عشاق
الموسيقى الكالسيكية.

٣/٢٨

كشف الجمال

عرض الفنون اإلسالمية في
الغرب مع د .صبيحة الخمير
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

األربعاء  ٢٨مارس
مساء
٦:٣٠
ً
متحف البحرين الوطني  -قاعة المحاضرات
محاضرة
تونس  /الواليات المتحدة األمريكية
 ١٨سنة فما فوق

تتحدث الدكتورة صبيحة الخمير في هذه المحاضرة عن مختلف مشاريع
المعارض التي شاركت فيها وطبيعة عرض الفنون اإلسالمية في السياقات
الغربية .تمتلك د .الخمير خبرة غير عادية مع الفن اإلسالمي في شتى األزمان
واألماكن ،ما أهلها لتصبح من أهم خبراء الفن اإلسالمي في العالم اليوم،
وهي تشغل منصب كبير مستشاري الفن اإلسالمي في متحف داالس
للفنون وأستاذ الفن اإلسالمي في معهد أودونيل في جامعة تكساس،
عالوة على كونها روائية وفنانة ،وتهتم في أعمالها بالربط الثقافي وتحفيز
الحوار بين الدول.
*ستكون المحاضرة باللغة اإلنجليزية.

www.culture.gov.bh

www.ragheb-alama.com

راغب عالمة
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

٣/٣٠

الجمعة  ٣٠مارس
مساء
٨:٣٠
ً
خليج البحرين
غناء
لبنان
مناسبة لعمر  ٨سنوات فما فوق

السوبر ستار ذو المكانة الرفيعة في عالم األغنية العربية ،المغني والملحن
الملقب بالعالمة الفارقة في عالم الفن ،الفنان راغب عالمة ،يلهب خليج
البحرين بحفل غنائي استثنائي يضم مزيج من ألبوماته الجديدة والقديمة.
ولكونه يحتل أيضا المكانة الرفيعة في المسائل اإلنسانيةُ ،ع ّين راغب
سفيرًا للسالم والنوايا الحسنة لدى األمم المتحدة عن غرب آسيا.

٣/٣١

فرقة ماري ماكبرايد
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

السبت  ٣١مارس
مساء
٨
ً
الصالة الثقافية
غناء
الواليات المتحدة األمريكية
 ١٠سنوات فما فوق

المغنية المتألقة ماري ماكبرايد وفرقتها المكونة من جون كينغال على
الغيتار ،جون سبورني على الغيتار والبيانو ،ويجناند جانسفيلد على الباس،
ومارك ستيبرو على الطبل ،تأخذ الجمهور في رحلة آسرة تتمازج فيها
أنغام موسيقى الكانتري والغوسبيل والبلوز والروك .أصدرت ماكبرايد عدة
ألبومات مشهود لها على نطاق واسع .وقد قامت فرقة ماري ماكبرايد بأداء
اآلالف من العروض الحية في أكثر من  30بلدًا.

www.marymcbride.com

www.shaikhebrahimcenter.org

هوبرت النغ

٤/٢

يوليس ايتنغ (- )1913-1839
رحالة ألماني في بالد العرب
ّ
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

االثنين  ٢أبريل
مساء
٨
ً
مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة
للثقافة والبحوث
محاضرة
ألمانيا
 1٦سنة فما فوق

عمل الدكتور هوبرت النغ سفيرًا أللمانيا لدى مملكة البحرين لمدة أربع
سنوات ،وشغل قبل ذلك منصب القنصل العام في جدة بالمملكة العربية
السعودية .كما عمل مستشارًا سياسيًا في السفارة األلمانية في واشنطن
حيث كان مسؤوالً عن ملفات الشرق األدنى واألوسط وشمال أفريقيا ،وكان
قبل ذلك قد شغل عدة مناصب في الجزائر وأبوظبي ودبي ومسقط
وباريس والرباط وبيروت بين عامي  1973و .1998

٤/٤

 36شارع عباس ،حيفا

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

األربعاء  ٤أبريل
مساء
٨
ً
الصالة الثقافية
مسرح
فلسطين
 ١٥سنة فما فوق

قصة عن جدلية التحدي واإلصرار في وجه العقبات والشتات وحق العودة،
تدور أحداثها حول عائلتين فلسطينيتين من حيفا حيث انقلبت حياة
أفرادهما رأسًا على عقب مع سقوط المدينة في يد قوى االحتالل الصهيوني
في  15مايو  :1948عائلة الرافع الفلسطينية التي بقيت في فلسطين
وأصبحت أسيرة قدرها بحيث اضطرت أن تحمل الجنسية اإلسرائيلية بعد
ّ
تنفك تبحث عن وطن،
النكبة ،وعائلة أبو غيدة التي طردت عنوة والتي لم
لكن بالنسبة لهاتين العائلتين يبقى " 36شارع عباس" هو الوطن.

www.culture.gov.bh
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موسيقى ومرايا

٤/٤

للفنان جمال عبدالرحيم
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

األربعاء  -االثنين ٣٠ - ٤ ،أبريل
مساء
االفتتاح ٧
ً
يوميًا ٨ :صباحًا ٨ -
مساء
ً
مركز الفنون
معرض
البحرين

قدم الفنان التشكيلي البحريني جمال عبدالرحيم أعماالً
على مدى  30عامًا ّ
تجريدية وتجريبية تروي قصة بحثه الدائم وشغفه فيما يتعلق بالخطوط
واأللوان والتكوين .في هذا المعرض ،موسيقى ومرايا ،يعود الفنان
للمدرسة الواقعية ويقدم أعماالً تعكس قناعته الشخصية فيما يتعلق
بهذه المدرسة الفنية الكالسيكية.

٤/٦

الدراويش  -المولو ّية
حفل رقصة ّ

فرقة ميكدير غَ َل َ
طة
لرقص الدراويش الصوفي
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

الجمعة  ٦أبريل
مساء
٨
ً
الصالة الثقافية
موسيقى  /رقص
تركيا
 ١٠سنوات

تعد طقوس السماع المولوية من أهم عناصر الثقافة التركية الغنية .يعود
هذا التقليد إلى نحو  800عام ،وتشتهر بالدراويش ورقصاتهم الدوارة،
ون ُ
ُظمها الموسيقية المعقدة التي يتخللها اإلنشاد والذكر اإليقاعيي
المتصوفة الروحية من خالل العقل والحب سعيًا
الجماعي ،وهي تمثل رحلة
ّ
إلى الكمال .وتحافظ فرقة ميكدير غَ ل َ
َطة لرقص الدراويش الصوفي التي
تأسست عام  1999على هذا التراث الذي يعتبر من بين أشهر المراسم
الروحانية في العالم بأسره.

www.culture.gov.bh
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ثنائيات متشابكة

٤/٨

معرض فني شخصي للفنانة
آني كوركدجيان
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

األحد  ٢٢ - ٨أبريل
مساء
االفتتاح ٧
ً
السبت  -الخميس ١٠ :صباحًا  ٢ -ظهرًا،
مساء
مساء ٨ -
و٤
ً
ً
البارح للفنون التشكيلية
معرض
لبنان

الموت والحياة ،الثنائي المسؤول عن تطور الحضارات البشرية .الموت
يعزز مفهوم اإليمان ،والحياة تعزز مفهوم التناسل الذي يجسد الحياة
واالستمرارية .تسلط الفنانة أشعة التأمل والنظر العميق على ثنائيات
متشابكة ،ليتبين لها أن هذه منبثقة عن تلك .فهي تحاكي ثنائية الموت
والحياة في لوحاتها الفنية ،التي تم ِّثل ثنائية اإليمان والتناسل بتداخل
جدلي عحيب ،بعيدا عن كونهما أساسا للبشرية.

٤/٩

راشد عيسى
التداوي بالشعر

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

االثنين  ٩أبريل
مساء
٨
ً
بيت الشعر  -إبراهيم العر ّيض
شعر
فلسطين
 1٦سنة فما فوق

شاعر فلسطيني من مواليد مدينة نابلس في عام 1951م وتخرج من قسم
اللغة العربية في الجامعة األردنية عام 1993م .وأكمل دراسته العليا من
الجامعة نفسها ليحصل على الماجستير عام 1996م ،وعلى الدكتوراه من
الجامعة األردنية عام 2003م .وخالل ثالثين عامًا من العطاء األدبي ،أغنى
الشاعر راشد عيسى الحركة الشعرية العربية بإنتاج شعري ونقدي غزير.

www.shaikhebrahimcenter.org

الدودة الجائعة جدًا
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

٤/١٢

الخميس  -االثنين ١٦ - ١٢ ،أبريل
مساء
 ١٢أبريل٤:٣٠ :
ً
مساء
 ١٤أبريل ١١ :صباحًا و ٤
ً
مساء
 ١٦ - ١٥أبريل ١٠:٣٠ :صباحًا و ٤
ً
الصالة الثقافية
مسرح
المملكة المتحدة
 ٦ - ١سنوات

مقدمة رائعة لتجربة عالم المسرح للصغار ،في هذا العرض العائلي الممتع
الذي تقوم فيه أكثر من  75دمية برواية أربعة من أشهر أعمال القصصي
إريك كارل ،وهي :الفنان الذي رسم حصانًا أزرق ،السيد حصان البحر ،اليراعة
الوحيدة جدًا ،واليرقة الجائعة جدًا.

٤/١٦

حسين شبكشي

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

االثنين  ١٦أبريل
مساء
٨
ً
مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة
للثقافة والبحوث
محاضرة
المملكة العربية السعودية
 1٦سنة فما فوق

كاتب ،رجل أعمال ومحلل اقتصادي سعودي .يشغل منصب عضو مجلس
إدارة شركة شبكشي للتنمية والتجارة ويعمل رئيسيًا تنفيذ ًيا لها .كما
يشغل منصب عضو بمجلس إدارة مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر،
ومجلس إدارة شركة عسير للتجارة والسياحة والزراعة والعقارات وأعمال
المقاوالت .وإضافة إلى عمله في إدارة اإلعمال ،فهو يكتب في جريدة الشرق
األوسط .حصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية واإلدارة من
جامعة تلسا ،في أوكالهوما بالواليات المتحدة األمريكية عام 1985م ،ويجيد
التحدث باللغات اإلنجليزية والفرنسية والعربية.

www.shaikhebrahimcenter.org
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حسن م .يوسف

٤/٢٣

األدب المقروء واألدب المرئي من الورق
إلى الشاشة (نهاية رجل شجاع نموذجًا)
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

االثنين  ٢٣أبريل
مساء
٨
ً
بيت عبداهلل الزايد لتراث البحرين الصحفي
محاضرة
سوريا
 1٦سنة فما فوق

مؤلف وكاتب سيناريو سوري من مواليد قرية الدالية ،ريف الالذقية عام
 .1948يعمل في الصحافة الثقافية منذ أوائل السبعينات ،وهو محرر
رئيسي في جريدة تشرين الدمشقية ،منذ عام  .1978كما شغل منصب
عضو مجلس اتحاد الصحفيين السوريين منذ عام  .1981نشر العديد من
الكتب منها :العريف غضبان ،اآلنسة صبحا ،فارس قوس قزح والساخر
يخرس .كما عمل في مجال التأليف المسرحي وأنتج كل من مسرحية:
الكلب األزرق ،األصدقاء الستة.

٤/٢٦

ليلة األفالم :حكاية لعبة ()1995
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

الخميس  ٢٦أبريل
مساء
٧
ً
متحف موقع قلعة البحرين
فيلم
الواليات المتحدة األمريكية
 ٣سنوات فما فوق

فيلم رسوم متحركة شهير تدور أحداثه حول العالقة بين اللعبتين "وودي"
و "باز اليتيير" اللذان يتنازعان على نيل محبة الطفل آندي ومغامراتهما
التي يصبحان خاللها صديقين حميمين بينما يحاوالن العودة إلى اندي
وعائلته قبل الرحيل من منزلهم.

www.shaikhebrahimcenter.org

سعد جواد

٤/٣٠

سفر العود

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

االثنين  ٣٠أبريل
مساء
٨
ً
مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة
للثقافة والبحوث
موسيقى
العراق
 1٦سنة فما فوق

عازف على آلة العود ،عراقي الجنسية ،من مواليد العراق عام 1973م .تخرج
من معهد الدراسات الموسيقية بدرجة امتياز عام 1997م  .قام بتدريس آلة
العود في معهد الدراسات الموسيقية ببغداد عندما كان طالبًا في السنة
الثالثة .وعمل بعدها مدرسًا آللة العود في عدة فرق ومعاهد موسيقية،
كان آخرها معهد البحرين للموسيقى حيث درب فرقة أشبال وفرسان
العود التابعة للمعهد .عمل على تأسيس فرقة "موسيقيون بال حدود"
قدمت العديد من العروض محليًا وعالميًا.
في مملكة البحرين والتي ّ

4/30

محادثة مسائية" :سحر
الآللئ الطبيعية"
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

االثنين  30أبريل
مساء
7
ً
سيتم اإلعالن عنه الحقًا
محاضرة
البحرين  /فرنسا
 ١٦سنة فما فوق

بتعاون ما بين مشروع "طريق اللؤلؤ" و"معهد فان كليف آند آربلز" الذي
ٍ
يتخذ من باريس مقرًا له ،يجتمع في ندوة مسائية خبيران في عالم الآللئ،
تعد
هما طالل مطر ،وهو تاجر لؤلؤ من الجيل السادس لعائلة مطر التي
ّ
من أقدم وأشهر العائالت البحرينية التي مارست هذه المهنة ،وأوليفييه
سيغورا ،مدير مختبر األحجار الكريمة الفرنسية وخبير اللؤلؤ الطبيعي،
حيث سيخوضان في محادثة شيقة حول هذه األحجار النفيسة التي سحرت
الق َدم.
بجمالها حضارات العالم منذ ِ

www.culture.gov.bh

برامج المسؤولية
االجتماعية

ُّ
تعلم
للحصول على خبره فريدة في مجاالت فنية متعددة ،وبدعم من مجلس التنمية االقتصادية ،شاركونا هذا العام في ورش
عمل تعليمية فنية مجانية مميزة والتي تنعقد بالتوازي مع برنامج المهرجان الممتع والمتنوع.
يقدم هذا العام الفنان العالمي في مجال النحت على الرمل سودارسان باتنيك ورشة عمل على شاطئ البحر في مجال فن
النحت على الرمل بمناسبة االحتفال بيوم المرأة العالمي ،لتقدم كنشاط تعليمي عائلي يشارك فيه جميع أفراد العائلة.
انضموا إلينا بهذه التجربة الممتعة في الهواء الطلق ،ولتتم متعتكم ،ال تنسوا إحضار أدوات النحت على الرمل الخاصة
بكم وبأطفالكم.
مؤسسة مشروع رنين "المشروع األول المرخص في مجال العالج بالصوت والموسيقى
كما تقدم الخبيرة البحرينية نور فيصل
ِّ
في البحرين" ورشة عمل لألطفال بعنوان البوهيميون المتجولون ،من شأنها أن توفر فرصة ترفيهية ثقافية لألطفال،
ليستمتعوا وأولياء أمورهم بسماع قصص خيالية من ثقافات متعددة بمعية الموسيقى والرقص .وستشمل الورشة كذلك
جلسات فنية يتم فيها توفير األجواء واألدوات الفنية لألطفال لمواصلة استكشاف عوالم الموسيقى واأللوان والحركة بتجربة
فنية فريدة.
وإلضافة المزيد من السحر على هذه الرحلة الفنية ،يمكن لألطفال وذويهم جلب أدواتهم وآالتهم الفنية الخاصة بهم،
وارتداء المالبس المفضلة لديهم .كما تمت دعوة كل من بوفيس من البحرين لتغطية الجانب الموسيقي وفريدريكا من
إيطاليا لجانب الحركة والرقص وأمينة من روسيا للرسم والتلوين والثنائي أنا وكيت من النرويج وبريطانيا لتلوين الوجوه.

هذا إلى جانب العديد والعديد من ورش العمل التي تنظمها هيئة البحرين للثقافة واآلثار ومركز الشيخ إبراهيم للثقافة
والبحوث ،والتي تعنى بشتى أنواع الفنون التقليدية والحديثة وتُقدم بقالب يمزج بين التعليم والمرح ،وتشمل سلسلة
ورش تتناول مختلف جوانب عمل كتب الصور وإخراجها بطريقة احترافية مع نخبة من الخبراء ،وورشتي عمل تسلط الضوء
على فن الفسيفساء مع الفنان مرجان رستم وفن السيراميك مع الفنانة مريم يوسف ،باإلضافة إلى ورش أخرى تعلم الشباب
صنع سالل الغواصين التقليدية وكتابة القصص القصيرة ،وغيرها.
معظم ورش العمل مجانية ،ولكن التسجيل أمر ال بد منه نظرا لمحدودية المقاعد .لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع
اإللكتروني للمهرجان.

www.springofculture.org/education

ورش العمل التعليمية
الورشة

التاريخ

الوقت

المكان

العمر

التسجيل

ورشة عمل الفن اإلبداعي
مع ريم الرويعي

السبت  -األحد
 25 - 24فبراير

 24فبراير:
 10صباحًا  2 -ظهرًا
 25فبراير:
مساء
مساء 6 -
4
ً
ً

مركز الفنون

 16سنة
فما فوق

www.culture.gov.bh
@workshops
culture.gov.bh

مابين الماضي والحاضر

السبت
 3مارس

 9صباحًا  11 -صباحًا

متحف موقع
قلعة البحرين

 18سنة
فما فوق

www.culture.gov.bh

عرض صور (ساليد شو)

السبت
 3مارس

مساء
مساء 6:30 -
5
ً
ً

ذاكرة المكان -
عمارة بن مطر

 18سنة
فما فوق

@binmatarhouse
gmail.com

فن النحت على الرمل

الجمعة
 9مارس

مساء ٦:٣٠ -
3:٣٠
مساء الساحل المحاذي للعائالت
ً
ً
لمتحف موقع
من جميع
قلعة البحرين
األعمار

ذاكرة المكان -
الجمعة  -األربعاء  10 - 9مارس:
ورشة كتاب الصور
مساء عمارة بن مطر
 9:30صباحًا 5:30 -
بالتعاون مع معهد جوته في  14 - 9مارس
ً
 14 - 11مارس:
منطقة الخليج
مساء 8 -
4:30
مساء
ً
ً

الرسم باأللوان المائية
مع علي الفردان

السبت
 10مارس

مساء
 10صباحًا 3 -
ً

مركز الفنون

@education
springofculture.org

 18سنة
فما فوق

@binmatarhouse
gmail.com
* رسوم التسجيل
 ١٥٠دينار بحريني

 18سنة
فما فوق

www.culture.gov.bh
@workshops
culture.gov.bh

الورشة

التاريخ

الوقت

المكان

العمر

التسجيل

تطوير كتب الصور
الفوتوغرافية  -تاريخ
موجز لثقافة مرئية جديدة
بالتعاون مع معهد جوته في
منطقة الخليج

االثنين
 12مارس

مساء
مساء 7:30 -
6
ً
ً

ذاكرة المكان -
عمارة بن مطر

 18سنة
فما فوق

@binmatarhouse
gmail.com

هديتي لماما

الخميس
 22مارس

مساء
مساء 6 -
4
ً
ً

متحف موقع
قلعة البحرين

 ١٢ - ٧سنة www.culture.gov.bh

ورشة عمل فن الفسيفساء
مع مرجان رستم

السبت
 24مارس

مساء
مساء 6 -
3
ً
ً

مركز الفنون

البوهيميون المتجولون

السبت
 24مارس

مساء موقع فعاليات
مساء ٥:٣٠ -
٣:٣٠
ً
ً
خليج البحرين
(مقهى الهواء
الطلق)

عين وعقل وطين

مساء
األربعاء  -السبت  10صباحًا ٤ -
ً
 ٣١ - ٢٨مارس

مركز الفنون

 15سنة
فما فوق

www.culture.gov.bh
@workshops
culture.gov.bh

 12 - 5سنة @education
springofculture.org

 18سنة
فما فوق

www.culture.gov.bh
@workshops
culture.gov.bh

ورش العمل التعليمية
الورشة

التاريخ

الوقت

المكان

العمر

التسجيل

ورشة سلة الغواص

الخميس
 5أبريل

مساء
مساء 6 -
4
ً
ً

متحف موقع
قلعة البحرين

 18سنة
فما فوق

www.culture.gov.bh

ورشة عمل السيراميك
مع مريم يوسف

السبت
 ٧أبريل

 ١٠صباحًا  ١٢ -ظهرًا

مركز الفنون

10 - 6
سنوات

www.culture.gov.bh
@workshops
culture.gov.bh

ورشة كتابة
القصة القصيرة

االثنين  -األربعاء  9صباحًا  1 -ظهرًا
 25 - 23أبريل

المكتبة الخليفية  18سنة
فما فوق

@khlworkshop
culture.gov.bh

ورشة الكتابة لألطفال

مساء
مساء ٨ -
االثنين  -األربعاء ٤
ً
ً
 25 - 23أبريل

المكتبة الخليفية  18سنة
فما فوق

@khlworkshop
culture.gov.bh

اإلضاءة 101
مع سمر أمين

السبت
 28أبريل

 9:30صباحًا  1 -ظهرًا

ذاكرة المكان -
عمارة بن مطر

 18سنة
فما فوق

@binmatarhouse
gmail.com
* رسوم التسجيل
 ٢٥دينار بحريني

نادي الكتب
الفوتوغرافية

االثنين
 30أبريل

مساء
مساء 7 -
5
ً
ً

ذاكرة المكان -
عمارة بن مطر

 18سنة
فما فوق

@binmatarhouse
gmail.com

مجتمع
انطالقًا من حرص المهرجان والتزامه بالمساهمة في تلبية احتياجات المجتمع المحلي في تطوير المواهب البحرينية في مجاالت فنية
مختلفة ،يواصل برنامج المجتمع لربيع الثقافة بدعم من مجلس التنمية االقتصادية جهوده في تبنّي وتنفيذ العديد ورش العمل
الفنية المقدمة لفئات ومؤسسات حكومية وإنسانية مختلفة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومركز سلمان الثقافي ودار بنك
البحرين الوطني لتأهيل المعاقين ومراكز وفئات مجتمعية أخرى.
هذا العام رأى برنامج المجتمع دعوة الفنان العالمي في مجال النحت على الرمل ،الفنان سودارسان باتنيك ،للسنة الثالثة لتقديم
ورشة عمل تعتبر واحدة من أهم الورش التي نظمها برنامج المجتمع لربيع الثقافة لمدرسي ومدرسات التربية الفنية والطلبة
الموهوبين في مجال النحت على الرمال ،حيث تمكن المشاركون من المدرسين والمدرسات في السنوات الماضية من ترجمة
االستفادة في هذا المجال على صعيد تدريب المدرسين والطلبة في مدارس مملكة البحرين الحكومية والخاصة ،كما تشكل لديهم
من خالل هذه الورش فريق فني مؤازر يتولى مهمة النحت على الرمال في المناسبات والمحافل التربوية والوطنية التي تنظمها
وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين مثل :مناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني والمناسبات التي تحتفي بالمرأة والطفولة
على صعيد المملكة والعالم ،كما استفاد من هذه الورشة عدد كبير من مدرسي ذوي االحتياجات الخاصة وطلبتهم حيث تمكنوا
مؤخرًا من عمل سمبوزيوم النحت على الرمال بمناسبة اليوم العالمي لذوي االحتياجات الخاصة والذي أقيم تحت إشراف وزارة التربية
والتعليم والفريق الفني الذي تلقى تدريبه على يد النحات العالمي سودارسان باتنيك.
كما تمت دعوة الخبير العالمي في فيزياء الجسد ،الدكتور فاضل الجاف ،األستاذ والمحاضر في قسم اإلدارة واألعمال بجامعة إيشك التركية
الحاصل على دكتوراه في هذا المجال والمشرف على العديد من الدورات التدريبية ،ليقدم دورة بعنوان الجسد الفعال وتقنية الصوت
لمجموعة من مدرسي المرحلة الثانوية لتمكينهم من اكتساب مهارات الجسد الفعال في التواصل واستخدام تقنيات استعادة الطاقة
والحيوية الالزمتين في التواصل مع طالبهم داخل الصفوف وكذلك اكتساب الجاذبية والكاريزما عن طريق االستخدام الفاعل للجسد
والتوفيق بين الجسد والصوت كوسيلتين فاعلتين في العملية التعليمية.
ولالستثمار في الخبرات الفنية والثقافية المحلية ،فقد رأى برنامج المجتمع دعوة الخبيرة البحرينية ،األستاذة األخصائية دالل سندي،
مؤسسة مركز العالج بالفن )www.arttherapybh.com( ،لتقديم ورشة عمل لمدة  3أيام تتناول من خاللها المراحل المعرفية
والعاطفية الرئيسية التي نمر بها نحن األفراد ،وكذلك المراحل التنموية لألطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم واضطراب

التوحد ،حيث تهدف هذه الورشة إلى تدريب المعلمين واألشخاص الذين يتعاملون مع هذه الفئة من األطفال على كيفية استخدام
الفن والمواد الفنية المختلفة في صفوفهم بالطريقة التي يمكن أن تؤدي إلى تنمية قدرات األطفال العقلية والعاطفية والوجدانية.
كما وستقدم الخبيرة البحرينية نور فيصل مؤسسة مشروع رنين "المشروع األول المرخص في مجال العالج بالصوت والموسيقى في
البحرين" ورشة عمل لمدة  3أيام تهدف إلى نشر الوعي بالجوانب العالجية للصوت والموسيقى .ستقدم هذه الورشة إلى مجموعة
من التربويين والقائمين على تدريس ورعاية أطفال من ذوي االحتياجات الخاصة باإلضافة إلى مدرسي أطفال في المرحلة االبتدائية
بالمدارس الحكومية.
تقدم الخبيرة البحرينية رقية العامر ،إحدى مؤسسي مدرسة الفنون المسرحية األولى في البحرين ()www.ssdabahrain.com
المسجلة لدى أكاديمية لندن للفنون المسرحية ورشة عمل تفاعلية لمدة  3أيام لمجموعة من مدرسي المرحلة االبتدائية تتناول
كيفية توظيف المسرح والدراما واستخدامهما كأداة تعليمية داخل الصفوف ،وفي تطوير بعض المهارات المحورية لدى الطالب
كمهارة التركيز ومهارة العمل الجماعي ومهارات أخرى ،كما وستزّود الورشة المعلمين بمصادر وأنشطة صفية مالئمة يمكنهم
استخدامها مع طالبهم.
كما يخصص برنامج المجتمع لربيع الثقافة بالتعاون مع برنامج مسرح الشارع المجاني ثالثة عروض من عروضه الترفيهية التي
ستتواجد في البحرين في فترة المهرجان لِتُ ع َرض ِخصيصًا لألطفال المنتسبين لدار بنك البحرين الوطني لتأهيل المعاقين ودور
تأهيل أخرى.
باإلضافة إلى ما سبق ،وبعد النجاح الكبير الذي حققه المقهى الخارجي الذي أقيم في موقع حفالت ربيع الثقافة خليج البحرين
بالموسم الماضي ،هذا العام أيضا ،يتعاون مجلس التنمية االقتصادية مع تمكين لفتح المجال أمام أصحاب المشاريع التجارية المحلية
البيتية والصغيرة لالستفادة من فرصة التسويق لمشاريعهم من خالل البيع في المقهى ،وذلك ضمن برنامج المجتمع لربيع الثقافة
الذي يسعى للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع المحلي من خالل برامجه المتنوعة والمختلفة.

www.springofculture.org/community

مواهب
يستمر مهرجان ربيع الثقافة وبدعم مع مجلس التنمية االقتصادية في االستثمار بتطوير المواهب الفن ّية الفت ّية البحرينية
بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في عقد ورشة عمل متخصصة في مجال النحت ،حيث سيقدم الفنان البحريني
عبدالرسول الغايب الحاصل على شهادات ومشاركات وجوائز متعددة في مجال النحت عالميًا ومحليًا ،ورشة عمل لمجموعة
من طلبة المرحلة الثانوية ومدرسيهم يتناول من خاللها جوانب مهمة في ُطرق النحت المباشر على الجبس ،حيث سيقوم
الطلبة بتجريب أدوات النحت على سطح الجبس وتشكيله والتعرف على تقنيات حديثة في معالجة السطوح وتجريب حلول
وبدائل متنوعة في صياغات فنية مبتكرة.
في مدينة فيينا بالنمسا هذا الربيع ،سيقوم برنامج المواهب لربيع الثقافة برعاية حفل موسيقي لعازفة البيانو البحرينية
الفنانة نور القاسم ( ،)www.nooralqassim.wixsite.com/noor-al-qassimوذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي .بدأت
القاسم اللعب على آلة البيانو منذ سن الرابعة لتنال بعدها شهادات عليا في مجال الموسيقى .أدت القاسم العديد من
الحفالت الموسيقية في أماكن متعددة من العالم ومثلت وطنها البحرين في المحافل العالمية ونالت على العديد من
الجوائز الموسيقية رفيعة المستوى في هذا المجال.
كما سيقدم برنامج المواهب بالتعاون مع السفارة الفرنسية في البحرين والبارح للفنون التشكيلية ،ورشة عمل فنية في
مجال النقش والحفر لمجموعة من المواهب البحرينية ،من قبل الفنان الفرنسي أوليفييه مارييت ليقدم للمواهب البحرينية
برنامج تدريبي مصمم بدقة ليرتقي بمهاراتهم الفنية في هذا المجال.

www.springofculture.org/talent

لكي يستمتع الجميع
المحدد للعروض بساعة.
• •يرجى الحضور قبل الموعد
ّ
الدخول غير مسموح للمتأخرين.
• • ّ
• •يرجى من الحضور الكرام عدم مغادرة الحفل قبل انتهاء العرض ،مراعاة واحترامًا للفرق المشاركة.
• •تُفتح األبواب فقط عند انتهاء الحفل ،إالّ في الحاالت الطارئة.
الدخول.
المحددة ورقم المقعد
• •يجب االلتزام بالجلوس في الدرجة
المحدد حسب تذكرة ّ
ّ
ّ
ترد وال تستبدل ،وعلى كل فرد من الجمهور حمل تذكرة.
• •التذاكر المباعة ال ّ
المحدد في صفحات الفعاليات وعلى الموقع اإللكتروني للمهرجان.
• •يجب االلتزام بالعمر األدنى للدخول
ّ
• •يرجى من حاملي التذاكر من ذوي االحتياجات الخاصة أن يقوموا بعمل الترتيبات المسبقة من
ّ
محددة لحاملي
بالخط الساخن لمهرجان ربيع الثقافة ،حيث ستكون هنالك منطقة
خالل االتصال
ّ
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 كتم صوت هواتفهم النقالة قبل دخول الموقع.
• •يمنع دخول أي مشروبات أو مأكوالت أو كاميرات أو آالت تسجيل إلى الموقع.
• •يمنع دخول المظالت إلى موقع الحفل.
• •يمنع التدخين في موقع العرض.
• •جميع حاملي التذاكر ومقتنياتهم ستخضع للتفتيش من قبل المنظمين.
• •تبعًا النخفاض محتمل في درجات الحرارة خالل العروض الخارجية ،ننصح بارتداء مالبس تتناسب مع الظروف الجو ّية.

أماكن الفعاليات
وأرقام االتصال
للمزيد من المعلومات ،الرجاء زيارة إحدى منصات ربيع الثقافة المتواجدة في مجمع السيف
ومجمع السيف (المحرق) ومجمع األڤنيوز ومجمع سار وصالة االستقبال في مطار البحرين الدولي
تباع تذاكر فعاليات خليج البحرين على الموقع اإللكترونيWWW.SPRINGOFCULTURE.ORG :
تباع تذاكر فعاليات مسرح البحرين الوطني لدى متجر فيرجن
ميغاستور وعلى الموقع اإللكترونيVIRGINMEGASTORE.ME :
تباع تذاكر فعاليات مركز الفونتين للفن المعاصر في المركز نفسه
تباع تذاكر فعاليات الصالة الثقافية غير المجانية لدى أسواق األسرة
تذاكر عرض الصوت والضوء يتم شراؤها عبر االتصال على األرقام التالية 17786484 :أو 39127899

التعليمات

حمل تطبيق قارىء رمز االستجابة السريعة ( )QR Codeعلى
ِّ 1.1
هاتفك الذكي من متجر التطبيقات (.)App Store
2.2امسح رمز االستجابة السريعة الخاص بالموقع المطلوب بواسطة التطبيق.

١
البارح للفنون التشكيلية

https://goo.gl/maps/p2sSfSvzRVS2

٢
الصالة الثقافية

https://goo.gl/maps/cXjVJjLwzRJ2

٣
العدلية مجمع ٣٣٨

https://goo.gl/maps/E8MqcoePo3x

٤
المكتبة الخليفية

https://goo.gl/maps/MsFfNLcyRot

٥
)أمواج (الالجون

https://goo.gl/maps/yo1CRq1BbrG2

٦
 إبراهيم العر ّيض- بيت الشعر

https://goo.gl/maps/x2NfiwLuAm82

٧
بيت عبداهلل الزا ّيد لتراث البحرين الصحفي

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

8
خليج البحرين

https://goo.gl/maps/Dr2cAQqWx8A2

9
الرفاع
ّ دار

https://goo.gl/maps/R19PxjMjXhS2

10
المحرق
دار
ّ

https://goo.gl/maps/gMuoKKM6rZp

11
 عمارة بن مطر- ذاكرة المكان

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

12
رفاع بالمز
https://goo.gl/maps/jaFMDcvfq6E2

13
قاعة محمد بن فارس لصوت الفن الخليجي

https://goo.gl/maps/MLkZ6jUoUdA2

14
قلعة عراد
https://goo.gl/maps/6N44eX6rKq42

15
متحف البحرين الوطني

https://goo.gl/maps/WcvQDxjk7Tq

16
متحف موقع قلعة البحرين

https://goo.gl/maps/L6ZnQDsdWrS2

17
مجمع األڤنيوز
https://goo.gl/maps/Z4um5ddos3K2

18
المحرق
- مجمع السيف
ّ

https://goo.gl/maps/DWpqxCG76E32

19
 منطقة السيف- مجمع السيف

https://goo.gl/maps/iof4Ld9Npdp

20
 الجنبية- مجمع المركادو
https://goo.gl/maps/EVbzKtpT9ZM2

٢١
مجمع سار
https://goo.gl/7KCE6x

٢٢
محمد
مركز الشيخ إبراهيم بن
ّ
آل خليفة للثقافة والبحوث

https://goo.gl/maps/E8xGi4C77732

٢٣
مركز الفنون

https://goo.gl/maps/sHGfCAs6DQM2

٢٤
مركز الفونتين للفن المعاصر

https://goo.gl/maps/FMgHp87o7VL2

٢٥
مسرح البحرين الوطني

https://goo.gl/maps/y9jhyV791Sq

٢٦
مطار البحرين الدولي  -صالة االستقبال
https://goo.gl/ma8ehj

٢٧
منتزه األمير خليفة بن سلمان (الحد)

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

٢٨
نخيل سنتر (سار)

https://goo.gl/maps/z59Kco5q6To

أرقام االتصال
للمعلومات العامة

39900630

هيئة البحرين للثقافة واآلثار

80008089

مركز ّ
محمد آل خليفة لل ّثقافة والبحوث
الشيخ إبراهيم بن
ّ

17322549

البارح للفنون التشكيلية

177١٧٧٠٧

مركز الفونتين للفن المعاصر

17230123

