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من يوبيل إلى آخر...
ربيع ال ّثقافة 2019م

للسنة الرابعة عشرة على التوالي ،يعود إلينا مهرجان ربيع الثقافة حام ً
ال معه مفاجآت تالئم
يقدم المهرجان باقة
اهتمامات جمهور الثقافة في مملكة البحرين على اختالف أذواقه ،حيث
ّ
متنوعة من الفعاليات والبرامج واألنشطة التي تستضيفها المؤسسات الثقافية والمواقع
التاريخية والمعالم العمرانية في المملكة ،لتمد جسور التواصل الثقافي بين البحرين والعالم.
وتأتي نسخة المهرجان لعام 2019م في إطار احتفاء هيئة البحرين للثقافة واآلثار بالمنجزات
الثقافية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية البحرينية بشعار "من يوبيل إلى آخر" .وينطلق
المهرجان كما في كل عام يوم  25فبراير بالتزامن مع يوم السياحة العربي الذي تم اعتماده
حين كانت المنامة عاصمة السياحة العربية لعام 2013م ،وهو ذات التاريخ الذي يصادف ذكرى ميالد
الرحالة العربي ابن بطوطة.
موسم المهرجان لهذا العام يقدم العديد من المعارض الفنية ،بدءًا من معرض البحرين السنوي
للفنون التشكيلية الـ  45والذي يقام في خيمة أرينا بفندق الريتز كارلتون البحرين بالمنامة ،حيث
يلقي الضوء على أعمال لكوكبة من الفنانين البحرينيين والمقيمين في المملكة .أما متحف
البحرين الوطني فيحتضن ثالثة معارض هي :معرض "لقاء الثقافات في تصاميم مجوهرات
المملكة العربية السعودية" ،معرض "احتفالية اليوبيل الذهبي للدبلوماسية البحرينية" ومعرض
"متحف البحرين الوطني :الذكرى الثالثون ،نظرة استعادية".
أما ذاكرة المكان  -عمارة بن مطر فتقدم معرض "سيرن في البحرين" الذي يعرض للجمهور
العالم الرائع للفيزياء وأسرار الكون ،فيما يستضيف البارح للفنون التشكيلية معرض "الحنين"
للفنان جمال اليوسف الذي يعكس بأعماله المنحوتة على الزجاج "الدفء الالواعي الذي يحصل
عليه المرء من الحنين إلى الماضي" ومعرض "مسارات" للفنان رسمي الخفاجي الذي تكشف
لوحاته المائية أحادية اللون النتائج النهائية لرحلة رسم اللوحة ،والتي برأيه ال يمتلك عنها فكرة
مسبقة عندما يبدأ بالرسم .وينظم مركز الفنون معرض "نور" للفنانة مروة راشد آل خليفة حيث
تأخذ الجمهور في رحلة الستكشاف أعمالها المتميزة في مجاالت الرسم والتصوير الفوتوغرافي
واألعمال التركيبية الضوئية .أما مركز الفونتين فيقدم معرض "ومضة" من تركيا الذي يعرض
علي الذي يرى الجمال فيما يراه اآلخرون نفايات ويحولها من مواد يومية عادية إلى
أعمال الفنان
ّ

عناصر فنية ساحرة نابضة بالحياة .ولمسرح البحرين الوطني أيضًا حضور فاعل في النشاط
الفني من خالل معرض "الهانبوك :الزي الكوري التقليدي المستخدم في العروض" ،إذ سيكون
الجمهور على موعد مع األزياء الكورية النسائية التقليدية واكتشاف جمالها .وفي منتزه ومحمية
دوحة عراد سيحل النشاط الفني التشكيلي عبر "استوديو  ،"244وهي مبادرة جاءت نتيجة رؤية
مشتركة ما بين المجلس األعلى للبيئة وهيئة البحرين للثقافة واآلثار لخلق مساحة مفتوحة
متعددة النشاطات في المنتزه والمحمية.
أما على صعيد الغناء والموسيقى والمسرح ،فيتضمن موسم مهرجان ربيع الثقافة تشكيلة
واسعة ومتنوعة من العروض ،من بينها عرض الباليه الروسي "شهرزاد" الذي يقام على خشبة
مسرح البحرين الوطني ،وهو عرض مستوحى من قصة ألف ليلة وليلة وتؤديه فرقة باليه "باليه
روس" التي تعتبر من فرق الباليه األكثر تأثيرًا في القرن العشرين .ويواصل مسرح البحرين
فيقدم حفال يحتفي بالفنان خالد الشيخ تعزف فيه فرقة
حضوره في مهرجان ربيع الثقافة
ّ
البحرين للموسيقى وحف ً
ال ألوبرا دون جيوفاني التي تستحضر أجمل المقاطع الموسيقية بقيادة
المايسترو رينيه جاكوبس وعزف فرقة أوركسترا فرايبورغ الباروكية.
وتحضر األمسيات الفنية الشعبية البحرينية في هذه النسخة من المهرجان ،حيث تستضيف قاعة
محمد بن فارس لفن الصوت الخليجي في المحرق فرقة محمد بن فارس لتقدم أمسيات أسبوعية
يتعرف الجمهور خاللها على التراث الغنائي للغوص واللؤلؤ واألفراح والمناسبات السعيدة .كما
تلقي دار ال ّرفاع العودة الضوء على الفن الشعبي التقليدي الذي تتميز به منطقة الرفاع ،فيما
تحتفي دار المح ّرق باألنماط المتنوعة لفن الفجري التقليدي.
الصالة الثقافية بدورها تستضيف عددًا من العروض التي تعكس ثقافات متعددة وحضارات
مختلفة ،حيث تحيي فرقة رباعي هاثور آلالت الريشة ومغني التينور ألدو غالوني مجموعة
مختارة ومتنوعة من األعمال الموسيقية .بدورها تنشر فرقة ميابي اليابانية جانبًا مهمًا من
الثقافة اليابانية عبر مقاطع موسيقية معزوفة على الطبول اليابانية المعروفة باسم "تايكو"
فتقدم حف ً
ال يأخذ
وبمرافقة آالت أخرى مثل الفلوت الياباني "الشينوبو .أما أوركسترا خايدوتي
ّ
الجمهور في رحلة حول العالم من خالل تقاليد الموسيقى األذرية ،الكردية ،السورية واألرمينية.

كما تستقبل الصالة الثقافية حف ً
ال لرباعي أرسيس للساكسفون المكون من أربعة موسيقيين
شباب من ميونخ ،فيما يستعيد الفنان أحمد عفّ ت ذكرى الفنان عبد الحليم حافظ بمصاحبة فرقة
الموسيقى العربية على خشبة الصالة الثقافية.
ومن الواليات المتحدة األمريكية يأتي إلى الصالة الثقافية عازف البيانو ستيفن لين ليقدم أعماالً
كالسيكية لبعض أهم األسماء التي غيرت مسار الموسيقى إلى األبد أمثال بيتهوفن ،ليزت
وشومان ،فيما يقوم سكوت بوث بتقديم أسلوبه الفريد الذي يعتمد على إيقاعات معقدة للغيتار
ذو الستة أوتار .وختامًا سيكون الجمهور على موعد في الصالة الثقافية مع حفل موسيقى لفرقة
الفيوجن الكالسيكية الكورية التي تقدم خالله متعة سمعية وبصرية رائعة بمزيجها الفريد الذي
يجمع ما بين العناصر التقليدية والمعاصرة.
وفي مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث يحيي الفنان األذربيجاني الشاب غوشاغ أسكاروف
وتقدم الفنانة
برفقة ثالثة عازفين أمسية تلقي الضوء على الموسيقى الصوفية األذربيجانية
ّ
مكادي نحاس في المركز التراث الموسيقى العربي المشرقي واألردني بشكل عصري.
ويعاود مجلس التنمية االقتصادية تقديم عروضه وحفالته ضمن مهرجان ربيع الثقافة في مسرح
خاص أقيم لهذا الغرض في خليج البحرين ،وتحييها نخبة من الفنانين البحرينيين والعرب
واألجانب .ويضم برنامج حفالت خليج البحرين حفل ثنائي الهيب هوب دافي وفلبراتشي بمشاركة
دي جي أوتلو وفنان الراب السعودي ليل إيزي ،حفل أوركسترا السيمفونية ألماتي "السيد آدم"،
حفل الفنان ماجد المهندس والفنانة شيرين عبد الوهاب ،حفل فرقة "موسيقى من أجل التغيير"
يقدم مجلس التنمية االقتصادية
وحفل الفنان ستيف وينوود .ومن دول مختلفة من حول العالم ّ
عروض مسرح الشارع مثل عرض أكروبات غانا وعرض "سيارة سلكي إم  "1من هولندا.
وتواصل قلعة البحرين احتضان العروض التفاعلية "الصوت والضوء" التي تستعرض تاريخ هذا
الموقع الضارب في الزمن ،منذ حضارة دلمون وحتى اليوم .وسيقوم مركز الفونتين للفن المعاصر
باستضافة عرض رقص وموسيقى بعنوان "رقص التانغو".
مقدمي الفعاليات
يتصدر مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث
وكعادته
ّ
ّ
األدبية والفكرية خالل مهرجان الربيع ،حيث يشمل برنامجه محاضرات لكل من األستاذ جهاد الزين

الذي يتناول تحوالت الثقافة السياسية العربية ،الدكتورة أمال موسى من تونس التي تتحدث عن
اإلسالم السياسي ومسألة المساواة بين الجنسين ،اإلعالمية اللبنانية جيزيل خوري التي تلقي
الضوء على حرية التعبير ووضع اإلعالم في العالم العربي ،اإلعالمية الجزائرية فضيلة الفاروق التي
تقدم رؤيتها حول
تناقش أدب المرأة بين السيرة الذاتية والقضية النسائية ومي المصري التي ّ
سينما المرأة وفيلم " 3000ليلة" .أما بيت عبد الزايد لتراث البحرين الصحفي فيقدم محاضرة
تلقيها اإلعالمية التونسية ألفة الوسالتي وتتحدث فيها حول تجربتها اإلعالمية .بدورها تستضيف
المكتبة الخليفية بمدينة المح ّرق محاضرة للدكتورة ضياء الكعبي حول كتاب "الرحالة المتأخرون"
لعلي بهداد.
وباإلضافة إلى األدب ،يسلط المهرجان الضوء على النتاج الشعري من خالل عدة أمسيات شعرية،
حيث يستضيف بيت الشعر :إبراهيم العر ّيض المتف ّرع عن مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل
خليفة للثقافة والبحوث أمسية شعرية للشاعر المغربي عبد الرحيم الخضار بعنوان "قرعت
الطبول ألغني فاندلعت الحرب" وأمسية شعرية للشاعر الكويتي عبد اهلل الفيلكاوي بعنوان
"آذان من القلب".
وتواصل هيئة البحرين للثقافة واآلثار تقديم اللقاء األسبوعي المتجدد في باب البحرين "الخامسة
تقدم للزوار فعاليات متنوعة تحاكي ديناميكية المكان ،وقيمته التاريخية،
بتوقيت الباب" حيث ّ
وتستهدف مختلف الفئات العمرية من خالل ما توفره من مساحة مخصصة لممارسة اإلبداع
باختالف أشكاله .كما يشهد مهرجان ربيع الثقافة افتتاح "منامة القصيبي" حيث يستعيد مركز
الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث ذاكرة الشاعر غازي القصيبي في هذا
العمران الثقافي ذي المالمح التراثية الجميلة.
وسيكون مح ّبو السينما على موعد مع فعاليات تلقي الضوء على هذا الفن عبر مهرجان األفالم
اليابانية في متحف البحرين الوطني ،والذي يقدم كذلك عرضًا لفيلم "سندباد :أسطورة البحار".
كما يمكن للمهتمين باألفالم الوثائقية مشاهدة عرض فيلم "اكتشاف فيفيان ماير" في ذاكرة
فيقدم عرضًا للفيلم "سفر برلك" في ليلة
المكان  -عمارة بن مطر .أما متحف موقع قلعة البحرين
ّ
األفالم العربية الكالسيكية.

ويركز مهرجان ربيع الثقافة هذا العام على تقديم جوالت تعليمية وتثقيفية تعطي فكرة حول
البحرين وتراثها العريق ،حيث سيكون الجمهور على موعد مع جولة إلى مزارع شمال البحرين
للتعرف على الزراعة المحلية والطرق التقليدية للزراعة وقطف الثمار ،جولة على شكل واكثون
مشي على طول مسار طريق اللؤلؤ للتعرف على الموقع الثاني لمملكة البحرين على قائمة
التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو وزيارة لمصائد األسماك (الحظرة) لتعليم المشاركين حول
صنع مصائد األسماك التقليدية من المواد الطبيعية المتاحة في المنطقة المحيطة بموقع
قلعة البحرين.

نرجو في الختام أن تنال فعاليات وأنشطة مهرجان ربيع الثقافة إعجابكم ،ونتطلع إلى دعمكم
وتواصلكم معنا ،فبحضوركم يتألق المهرجان وتنبض فعال ّياته وأنشطته المختلفة بالحياة.
تمنياتنا لكم بقضاء أمتع األوقات!
مع تح ّيات

يقدم مهرجان ربيع الثقافة جلسة بعنوان "حديث
وعلى صعيد الجلسات النقاشية واللقاءات،
ّ
المجلس" في ذاكرة المكان  -عمارة بن مطر لمناقشة موضوع كتب الفنانين بإدارة الفنان كميل
احتفاء بتجربة الفنان خالد الشيخ
زكريا .أما متحف البحرين الوطني فيقدم ندوة وتدشين كتاب
ً
إضافة إلى حلقة نقاشية وتدشين كتاب لتوثيق تجربة "الطعام ثقافة  ."4وتعود ذاكرة المكان -
لقاء مفتوحًا للجمهور لقضاء يوم في اكتشاف تقنيات
لتقدم خالل مهرجان الربيع
عمارة بن مطر
ّ
ً
التصوير الفوتوغرافي.

فريق مهرجان ربيع ال ّثقافة

متصل ،يشهد مهرجان ربيع الثقافة الرابع عشر مؤتمرات ولقاءات دولية .فالمركز
وعلى صعيد
ّ
اإلقليمي العربي للتراث العالمي يستضيف مؤتمر اليونيسكو السابع لمراكز الفئة الثانية للتراث
العالمي حول المناظر الحضرية التاريخية في التراث الثقافي العالمي وسلسلة فعاليات بعنوان
"حوار حول حوار :محافظة وتنمية" .فيما تعقد هيئة البحرين للثقافة واآلثار مؤتمرًا صحفيًا حول
مشاركة مملكة البحرين في إكسبو  2020دبي.

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.

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.org.

برنامج الفعاليات

لالستفسار:

 21فبراير  02 -مارس

األحــد

األسبوع 1

االثنين

مطلوب تذاكر
عروض الشارع «بوب أب»

WWW.SPRINGOFCULTURE.ORG

ت+973 3990 0630 :

الثالثــاء

األربعــاء

الخميــس

الجمعــة

السبــت

 19فبراير

 20فبراير

 21فبراير

 22فبراير

 23فبراير

• •الحنين :جمال اليوسف
• •عرض الصوت والضوء
• •سيرن في البحرين
• •احتفالية اليوبيل الذهبي
للدبلوماسية البحرينية
• •لقاء الثقافات
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

• •معرض البحرين السنوي الـ 45
للفنون التشكيلية
• •الحنين :جمال اليوسف
• •سيرن في البحرين
• •احتفالية اليوبيل الذهبي
للدبلوماسية البحرينية
• •لقاء الثقافات
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

• •فرقة البطاطا الساخنة
• •عرض الصوت والضوء
• •الخامسة بتوقيت الباب
• •فرقة محمد بن فارس لفن
الصوت الخليجي
• •الحنين :جمال اليوسف
• •سيرن في البحرين
• •احتفالية اليوبيل الذهبي
للدبلوماسية البحرينية
• •لقاء الثقافات
• •معرض البحرين السنوي الـ 45
للفنون التشكيلية
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

• •فرقة البطاطا الساخنة
• •عرض الصوت والضوء
• •احتفالية اليوبيل الذهبي
للدبلوماسية البحرينية
• •لقاء الثقافات
• •معرض البحرين السنوي الـ 45
للفنون التشكيلية
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

• •فرقة البطاطا الساخنة
• •الحنين :جمال اليوسف
• •سيرن في البحرين
• •احتفالية اليوبيل الذهبي
للدبلوماسية البحرينية
• •لقاء الثقافات
• •معرض البحرين السنوي الـ 45
للفنون التشكيلية
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

برنامج الفعاليات

لالستفسار:

 09 - 03مارس

األسبوع 2

مطلوب تذاكر
عروض الشارع «بوب أب»

WWW.SPRINGOFCULTURE.ORG

ت+973 3990 0630 :

األحــد

االثنين

الثالثــاء

األربعــاء

الخميــس

الجمعــة

السبــت

 24فبراير

 25فبراير

 26فبراير

 27فبراير

 28فبراير

 01مارس

 02مارس

• •الحنين :جمال اليوسف
• •سيرن في البحرين
• •احتفالية اليوبيل الذهبي
للدبلوماسية البحرينية
• •لقاء الثقافات
• •معرض البحرين السنوي الـ 45
للفنون التشكيلية
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

• •باليه شهرزاد
• •الحنين :جمال اليوسف
• •سيرن في البحرين
• •احتفالية اليوبيل الذهبي
للدبلوماسية البحرينية
• •لقاء الثقافات
• •معرض البحرين السنوي الـ 45
للفنون التشكيلية
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

• •جهاد الزين
• •عرض الصوت والضوء
• •الحنين :جمال اليوسف
• •سيرن في البحرين
• •احتفالية اليوبيل الذهبي
للدبلوماسية البحرينية
• •لقاء الثقافات
• •معرض البحرين السنوي الـ 45
للفنون التشكيلية
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

• •الحنين :جمال اليوسف
• •سيرن في البحرين
• •احتفالية اليوبيل الذهبي
للدبلوماسية البحرينية
• •لقاء الثقافات
• •معرض البحرين السنوي الـ 45
للفنون التشكيلية
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

• •أه ً
ال بك مجددًا يا آلة الماندولين
• •أكروبات غانا
• •عرض الصوت والضوء
• •الخامسة بتوقيت الباب
• •فرقة محمد بن فارس لفن
الصوت الخليجي
• •الحنين :جمال اليوسف
• •سيرن في البحرين
• •احتفالية اليوبيل الذهبي
للدبلوماسية البحرينية
• •لقاء الثقافات
• •معرض البحرين السنوي الـ 45
للفنون التشكيلية
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

• •أكروبات غانا
• •عرض الصوت والضوء
• •احتفالية اليوبيل الذهبي
للدبلوماسية البحرينية
• •لقاء الثقافات
• •معرض البحرين السنوي الـ 45
للفنون التشكيلية
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

• •أكروبات غانا
• •افتتاح "منامة القصيبي"
• •زيارة إلى مزارع شمال البحرين
• •دار الرفاع
• •الحنين :جمال اليوسف
• •سيرن في البحرين
• •احتفالية اليوبيل الذهبي
للدبلوماسية البحرينية
• •لقاء الثقافات
• •معرض البحرين السنوي الـ 45
للفنون التشكيلية
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

برنامج الفعاليات

لالستفسار:

 16 - 10مارس

األسبوع 3

مطلوب تذاكر
عروض الشارع «بوب أب»

WWW.SPRINGOFCULTURE.ORG

ت+973 3990 0630 :

األحــد

االثنين

الثالثــاء

األربعــاء

الخميــس

الجمعــة

السبــت

 03مارس

 04مارس

 05مارس

 06مارس

 07مارس

 08مارس

 09مارس

• •عرض الطبول اليابانية
• •نور :مروة راشد آل خليفة
• •الحنين :جمال اليوسف
• •سيرن في البحرين
• •احتفالية اليوبيل الذهبي
للدبلوماسية البحرينية
• •لقاء الثقافات
• •معرض البحرين السنوي الـ 45
للفنون التشكيلية
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

• •أمسية موسيقية:
غوشاغ أسكاروف
• •عرض الطبول اليابانية
• •نور :مروة راشد آل خليفة
• •الحنين :جمال اليوسف
• •سيرن في البحرين
• •احتفالية اليوبيل الذهبي
للدبلوماسية البحرينية
• •لقاء الثقافات
• •معرض البحرين السنوي الـ 45
للفنون التشكيلية
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

• •عرض الصوت والضوء
• •نور :مروة راشد آل خليفة
• •الحنين :جمال اليوسف
• •سيرن في البحرين
• •احتفالية اليوبيل الذهبي
للدبلوماسية البحرينية
• •لقاء الثقافات
• •معرض البحرين السنوي الـ 45
للفنون التشكيلية
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

• •مهرجان األفالم اليابانية:
غن حياتي
ِّ
• •نور :مروة راشد آل خليفة
• •الحنين :جمال اليوسف
• •سيرن في البحرين
• •احتفالية اليوبيل الذهبي
للدبلوماسية البحرينية
• •لقاء الثقافات
• •معرض البحرين السنوي الـ 45
للفنون التشكيلية
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

• •أوركسترا خايدوتي
• •سيارة سلكي إم 1
• •عرض الصوت والضوء
• •الخامسة بتوقيت الباب
• •فرقة محمد بن فارس لفن
الصوت الخليجي
• •نور :مروة راشد آل خليفة
• •الحنين :جمال اليوسف
• •سيرن في البحرين
• •احتفالية اليوبيل الذهبي
للدبلوماسية البحرينية
• •لقاء الثقافات
• •معرض البحرين السنوي الـ 45
للفنون التشكيلية
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

• •سيارة سلكي إم 1
• •عرض الصوت والضوء
• •نور :مروة راشد آل خليفة
• •احتفالية اليوبيل الذهبي
للدبلوماسية البحرينية
• •لقاء الثقافات
• •معرض البحرين السنوي الـ 45
للفنون التشكيلية
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

• •سيارة سلكي إم 1
المحرق
• •دار
ّ
• •معرض الهانبوك
• •نور :مروة راشد آل خليفة
• •الحنين :جمال اليوسف
• •سيرن في البحرين
• •احتفالية اليوبيل الذهبي
للدبلوماسية البحرينية
• •لقاء الثقافات
• •معرض البحرين السنوي الـ 45
للفنون التشكيلية
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

برنامج الفعاليات

لالستفسار:

 23 - 17مارس

األسبوع 4

مطلوب تذاكر
عروض الشارع «بوب أب»

WWW.SPRINGOFCULTURE.ORG

ت+973 3990 0630 :

األحــد

االثنين

الثالثــاء

األربعــاء

الخميــس

الجمعــة

السبــت

 10مارس

 11مارس

 12مارس

 13مارس

 14مارس

 15مارس

 16مارس

• •معرض الهانبوك
• •نور :مروة راشد آل خليفة
• •سيرن في البحرين
• •احتفالية اليوبيل الذهبي
للدبلوماسية البحرينية
• •لقاء الثقافات
• •معرض البحرين السنوي الـ 45
للفنون التشكيلية
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

• •عبدالرحيم الخصار
• •معرض الهانبوك
• •نور :مروة راشد آل خليفة
• •سيرن في البحرين
• •احتفالية اليوبيل الذهبي
للدبلوماسية البحرينية
• •لقاء الثقافات
• •معرض البحرين السنوي الـ 45
للفنون التشكيلية
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

• •عرض الصوت والضوء
• •مسارات
• •معرض الهانبوك
• •نور :مروة راشد آل خليفة
• •سيرن في البحرين
• •احتفالية اليوبيل الذهبي
للدبلوماسية البحرينية
• •لقاء الثقافات
• •معرض البحرين السنوي الـ 45
للفنون التشكيلية
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

• •مهرجان األفالم اليابانية:
فانكوفر أساهي
• •د .ضياء الكعبي
• •مسارات
• •معرض الهانبوك
• •نور :مروة راشد آل خليفة
• •سيرن في البحرين
• •احتفالية اليوبيل الذهبي
للدبلوماسية البحرينية
• •لقاء الثقافات
• •معرض البحرين السنوي الـ 45
للفنون التشكيلية
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

• •ماجد المهندس
الوهاب
وشيرين عبد
ّ
• •رباعي آرسيس للساكسفون
• •ولينسكي الرائع
• •عرض الصوت والضوء
• •الخامسة بتوقيت الباب
• •فرقة محمد بن فارس لفن
الصوت الخليجي
• •مسارات
• •معرض الهانبوك
• •نور :مروة راشد آل خليفة
• •سيرن في البحرين
• •احتفالية اليوبيل الذهبي
للدبلوماسية البحرينية
• •لقاء الثقافات
• •معرض البحرين السنوي الـ 45
للفنون التشكيلية
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

الحي
• •رقص التانغو
ّ
• •ولينسكي الرائع
• •عرض الصوت والضوء
• •معرض الهانبوك
• •نور :مروة راشد آل خليفة
• •احتفالية اليوبيل الذهبي
للدبلوماسية البحرينية
• •لقاء الثقافات
• •معرض البحرين السنوي الـ 45
للفنون التشكيلية
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

• •فرقة موسيقى من أجل التغيير
• •ولينسكي الرائع
• •واكثون طريق اللؤلؤ
• •حديث المجلس
• •دار الرفاع
• •ومضة!
• •مسارات
• •معرض الهانبوك
• •نور :مروة راشد آل خليفة
• •سيرن في البحرين
• •احتفالية اليوبيل الذهبي
للدبلوماسية البحرينية
• •لقاء الثقافات
• •معرض البحرين السنوي الـ 45
للفنون التشكيلية
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

برنامج الفعاليات

لالستفسار:

 30 - 24مارس

األسبوع 5

مطلوب تذاكر
عروض الشارع «بوب أب»

WWW.SPRINGOFCULTURE.ORG

ت+973 3990 0630 :

األحــد

االثنين

الثالثــاء

األربعــاء

الخميــس

الجمعــة

السبــت

 17مارس

 18مارس

 19مارس

 20مارس

 21مارس

 22مارس

 23مارس

• •ومضة!
• •مسارات
• •معرض الهانبوك
• •نور :مروة راشد آل خليفة
• •سيرن في البحرين
• •احتفالية اليوبيل الذهبي
للدبلوماسية البحرينية
• •لقاء الثقافات
• •معرض البحرين السنوي الـ 45
للفنون التشكيلية
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

• •أمال موسى
• •مسارات
• •معرض الهانبوك
• •نور :مروة راشد آل خليفة
• •سيرن في البحرين
• •احتفالية اليوبيل الذهبي
للدبلوماسية البحرينية
• •لقاء الثقافات
• •معرض البحرين السنوي الـ 45
للفنون التشكيلية
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

• •ستوديو 244
• •عرض الصوت والضوء
• •ومضة!
• •مسارات
• •معرض الهانبوك
• •نور :مروة راشد آل خليفة
• •سيرن في البحرين
• •احتفالية اليوبيل الذهبي
للدبلوماسية البحرينية
• •لقاء الثقافات
• •معرض البحرين السنوي الـ 45
للفنون التشكيلية
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

• •مهرجان األفالم اليابانية:
وعد الحياة
• •ومضة!
• •مسارات
• •معرض الهانبوك
• •نور :مروة راشد آل خليفة
• •سيرن في البحرين
• •احتفالية اليوبيل الذهبي
للدبلوماسية البحرينية
• •لقاء الثقافات
• •معرض البحرين السنوي الـ 45
للفنون التشكيلية
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

• •ذكرى الفنان عبد الحليم
حافظ :أحمد عفت
• •عرض الصوت والضوء
• •الخامسة بتوقيت الباب
• •فرقة محمد بن فارس لفن
الصوت الخليجي
• •ومضة!
• •مسارات
• •معرض الهانبوك
• •نور :مروة راشد آل خليفة
• •سيرن في البحرين
• •احتفالية اليوبيل الذهبي
للدبلوماسية البحرينية
• •لقاء الثقافات
• •معرض البحرين السنوي الـ 45
للفنون التشكيلية
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

• •ثوريون رومانسيون
مع ستيفن لِن
• •السيد آدم  -أوركسترا
السيمفونية ألماتي
• •عرض الصوت والضوء
• •ومضة!
• •معرض الهانبوك
• •نور :مروة راشد آل خليفة
• •احتفالية اليوبيل الذهبي
للدبلوماسية البحرينية
• •لقاء الثقافات
• •معرض البحرين السنوي الـ 45
للفنون التشكيلية
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

• •السيد آدم  -أوركسترا
السيمفونية ألماتي
المحرق
• •دار
ّ
• •ومضة!
• •مسارات
• •معرض الهانبوك
• •نور :مروة راشد آل خليفة
• •سيرن في البحرين
• •احتفالية اليوبيل الذهبي
للدبلوماسية البحرينية
• •لقاء الثقافات
• •معرض البحرين السنوي الـ 45
للفنون التشكيلية
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

برنامج الفعاليات

لالستفسار:

 31مارس  06 -أبريل

األحــد
 24مارس

األسبوع 6

• •حوا ٌر حول حوار
• •ومضة!
• •مسارات
• •معرض الهانبوك
• •نور :مروة راشد آل خليفة
• •سيرن في البحرين
• •احتفالية اليوبيل الذهبي
للدبلوماسية البحرينية
• •لقاء الثقافات
• •معرض البحرين السنوي الـ 45
للفنون التشكيلية
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

االثنين
 25مارس

• •جيزيل خوري
• •حوا ٌر حول حوار
• •مسارات
• •معرض الهانبوك
• •نور :مروة راشد آل خليفة
• •سيرن في البحرين
• •احتفالية اليوبيل الذهبي
للدبلوماسية البحرينية
• •لقاء الثقافات
• •معرض البحرين السنوي الـ 45
للفنون التشكيلية
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

الثالثــاء
 26مارس

• •مذاق التجربة
• •عرض الصوت والضوء
• •حوا ٌر حول حوار
• •ومضة!
• •مسارات
• •معرض الهانبوك
• •نور :مروة راشد آل خليفة
• •سيرن في البحرين
• •احتفالية اليوبيل الذهبي
للدبلوماسية البحرينية
• •لقاء الثقافات
• •معرض البحرين السنوي الـ 45
للفنون التشكيلية
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

WWW.SPRINGOFCULTURE.ORG
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األربعــاء
 27مارس

مطلوب تذاكر
عروض الشارع «بوب أب»

• •مهرجان األفالم اليابانية:
بريق الحياة
• •حوا ٌر حول حوار
• •ومضة!
• •مسارات
• •معرض الهانبوك
• •نور :مروة راشد آل خليفة
• •سيرن في البحرين
• •احتفالية اليوبيل الذهبي
للدبلوماسية البحرينية
• •لقاء الثقافات
• •معرض البحرين السنوي الـ 45
للفنون التشكيلية
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

الخميــس
 28مارس

• •كلما كنّ ا بقربك
• •ستيف وينوود
• •ليلة األفالم العربية الكالسيكية:
سفر برلك ()1967
• •عرض الصوت والضوء
• •حوا ٌر حول حوار
• •الخامسة بتوقيت الباب
• •فرقة محمد بن فارس لفن
الصوت الخليجي
• •ومضة!
• •مسارات
• •معرض الهانبوك
• •نور :مروة راشد آل خليفة
• •سيرن في البحرين
• •احتفالية اليوبيل الذهبي
للدبلوماسية البحرينية
• •لقاء الثقافات
• •معرض البحرين السنوي الـ 45
للفنون التشكيلية
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

الجمعــة
 29مارس

• •سكوت بوث
• •عرض الصوت والضوء
• •ومضة!
• •معرض الهانبوك
• •نور :مروة راشد آل خليفة
• •احتفالية اليوبيل الذهبي
للدبلوماسية البحرينية
• •لقاء الثقافات
• •معرض البحرين السنوي الـ 45
للفنون التشكيلية
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

السبــت
 30مارس

• •دار الرفاع
• •ومضة!
• •مسارات
• •معرض الهانبوك
• •نور :مروة راشد آل خليفة
• •سيرن في البحرين
• •احتفالية اليوبيل الذهبي
للدبلوماسية البحرينية
• •لقاء الثقافات
• •معرض البحرين السنوي الـ 45
للفنون التشكيلية
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

برنامج الفعاليات

لالستفسار:

 20 - 07أبريل

األسبوع 7

األحــد

االثنين

 31مارس

 01أبريل

• •ومضة!
• •مسارات
• •معرض الهانبوك
• •سيرن في البحرين
• •احتفالية اليوبيل الذهبي
للدبلوماسية البحرينية
• •لقاء الثقافات
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

• •أنا من ُهناك :مكادي نحاس
• •معرض الهانبوك
• •سيرن في البحرين
• •احتفالية اليوبيل الذهبي
للدبلوماسية البحرينية
• • لقاء الثقافات
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

الثالثــاء
 02أبريل

• •صوت كوريا
• •عرض الصوت والضوء
• •ومضة!
• •معرض الهانبوك
• •سيرن في البحرين
• •احتفالية اليوبيل الذهبي
للدبلوماسية البحرينية
• • لقاء الثقافات
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

مطلوب تذاكر
عروض الشارع «بوب أب»

WWW.SPRINGOFCULTURE.ORG
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األربعــاء

الخميــس

 03أبريل

 04أبريل

• •ومضة!
• •معرض الهانبوك
• •سيرن في البحرين
• •احتفالية اليوبيل الذهبي
للدبلوماسية البحرينية
• •لقاء الثقافات
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

• •دون جيوفاني :أوركسترا
فرايبورغ باروك
• •عرض الصوت والضوء
• •الخامسة بتوقيت الباب
• •فرقة محمد بن فارس لفن
الصوت الخليجي
• •ومضة!
• •معرض الهانبوك
• •سيرن في البحرين
• •احتفالية اليوبيل الذهبي
للدبلوماسية البحرينية
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

الجمعــة
 05أبريل

• •جيسون ديرولو
• •عرض الصوت والضوء
• •ومضة!
• •معرض الهانبوك
• •احتفالية اليوبيل الذهبي
للدبلوماسية البحرينية
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

السبــت
 06أبريل

• •أمسية أفالم:
اكتشاف فيفيان ماير
المحرق
• •دار
ّ
• •ومضة!
• •معرض الهانبوك
• •سيرن في البحرين
• •احتفالية اليوبيل الذهبي
للدبلوماسية البحرينية
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

برنامج الفعاليات

لالستفسار:

 29 - 21أبريل

األسبوع 8

األسبوع 9

األحــد

االثنين

 07أبريل

 08أبريل

• •ومضة!
• •معرض الهانبوك
• •سيرن في البحرين
• •احتفالية اليوبيل الذهبي
للدبلوماسية البحرينية
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

• •مؤتمر صحفي حول
مشاركة مملكة البحرين
في إكسبو  2020دبي
• •عبداهلل الفيلكاوي
• •معرض الهانبوك
• •سيرن في البحرين
• •احتفالية اليوبيل الذهبي
للدبلوماسية البحرينية
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

 14أبريل

 15أبريل

• •ومضة!
• •معرض الهانبوك
• •سيرن في البحرين
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

• •فضيلة الفاروق
• •معرض الهانبوك
• •سيرن في البحرين
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

الثالثــاء
 09أبريل

• •عرض الصوت والضوء
• •ومضة!
• •معرض الهانبوك
• •سيرن في البحرين
• •احتفالية اليوبيل الذهبي
للدبلوماسية البحرينية
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

 16أبريل

• •توثيق تجربة الطعام
ثقافة  -النسخة الرابعة
• •عرض الصوت والضوء
• •معرض الهانبوك
• •سيرن في البحرين
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

WWW.SPRINGOFCULTURE.ORG
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األربعــاء

الخميــس

 10أبريل

 11أبريل

• •ومضة!
• •معرض الهانبوك
• •سيرن في البحرين
• •احتفالية اليوبيل الذهبي
للدبلوماسية البحرينية
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

 17أبريل

مطلوب تذاكر
عروض الشارع «بوب أب»

• •معرض الهانبوك
• •سيرن في البحرين
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

• •ليلة األفالم :سندباد :أسطورة
البحار السبع ()2003
• •عرض الصوت والضوء
• •الخامسة بتوقيت الباب
• •فرقة محمد بن فارس لفن
الصوت الخليجي
• •ومضة!
• •معرض الهانبوك
• •سيرن في البحرين
• •احتفالية اليوبيل الذهبي
للدبلوماسية البحرينية
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

 18أبريل

• •عرض الصوت والضوء
• •الخامسة بتوقيت الباب
• •فرقة محمد بن فارس لفن
الصوت الخليجي
• •معرض الهانبوك
• •سيرن في البحرين
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

الجمعــة
 12أبريل

• •صارت اليڤ
• •عرض الصوت والضوء
• •ومضة!
• •معرض الهانبوك
• •احتفالية اليوبيل الذهبي
للدبلوماسية البحرينية
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

 19أبريل

• •عرض الصوت والضوء
• •معرض الهانبوك
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

السبــت
 13أبريل

• •دار الرفاع
• •ومضة!
• •معرض الهانبوك
• •سيرن في البحرين
• •احتفالية اليوبيل الذهبي
للدبلوماسية البحرينية
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

 20أبريل

• •مصائد األسماك (الحظرة)
المحرق
• •دار
ّ
• •معرض الهانبوك
• •سيرن في البحرين
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

برنامج الفعاليات

لالستفسار:

 29 - 21أبريل

األحــد
 21أبريل

األسبوع 10

• •معرض الهانبوك
• •سيرن في البحرين
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

 28أبريل

األسبوع 11

• •مؤتمر اليونيسكو السابع لمراكز
الفئة الثانية للتراث العالمي
• •معرض الهانبوك
• •سيرن في البحرين
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

االثنين
 22أبريل

• •ألفة الوسالتي
• •معرض الهانبوك
• •سيرن في البحرين
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

 29أبريل

• •مي المصري
• •معرض الهانبوك
• •سيرن في البحرين
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

الثالثــاء
 23أبريل

• •عرض الصوت والضوء
• •معرض الهانبوك
• •سيرن في البحرين
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

 30أبريل

• •عرض الصوت والضوء
• •معرض الهانبوك
• •سيرن في البحرين
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

WWW.SPRINGOFCULTURE.ORG
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األربعــاء
 24أبريل

مطلوب تذاكر
عروض الشارع «بوب أب»

• •معرض الهانبوك
• •سيرن في البحرين
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

الخميــس
 25أبريل

• •عرض الصوت والضوء
• •الخامسة بتوقيت الباب
• •فرقة محمد بن فارس لفن
الصوت الخليجي
• •معرض الهانبوك
• •سيرن في البحرين
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

الجمعــة
 26أبريل

• •عرض الصوت والضوء
• •معرض الهانبوك
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

السبــت
 27أبريل

• •يوم التصوير الفوتوغرافي
• •دار الرفاع
• •معرض الهانبوك
• •سيرن في البحرين
• •متحف البحرين الوطني
(الذكرى الثالثون)

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

حاليًا  30 -مارس
مساء
 10صباحًا 9 -
ً
خيمة أرينا ،فندق الريتز كارلتون البحرين
معرض
مملكة البحرين

لقاء الثقافات

Avoid putting content in this area

Avoid putting content in this area

معرض البحرين السنوي الـ 45
للفنون التشكيلية

www.culture.gov.bh

Keep main content inside this box

حاليًا

في تصاميم مجوهرات المملكة
العربية السعودية

Avoid putting content in this area

حاليًا

www.culture.gov.bh

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

Avoid putting content in this area

في نسخته الـ  ،45يحتفي معرض البحرين السنوي للفنون للتشكيلية
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 الموقر ،ويقدم في نسخته الحالية أعمال
مجموعة من الفنانين المحليين والدوليين المقيمين في البحرين.

حاليًا  03 -أبريل
مساء
يوميًا  8صباحًا 8 -
ً
متحف البحرين الوطني
معرض
المملكة العربية السعودية

يقدم المعرض مجموعة رائعة من المجوهرات من مقتنيات فنون التراث في
الرياض ،ويكشف عن التأثيرات المتنوعة التي ساهمت في بلورة التصاميم
المحلية في المملكة العربية السعودية .ويعكس التداخل ما بين الثقافات،
األلوان ،واألشكال واقع الهوية السعودية المتعارف عليها اليوم في التصميم.

الرسوم مشمولة ضمن
تذكرة دخول المتحف

حاليًا

www.shaikhebrahimcenter.org

احتفالية اليوبيل الذهبي
للدبلوماسية البحرينية
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

سيرن في البحرين
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

حاليًا  13 -أبريل
مساء
يوميًا  8صباحًا 8 -
ً
متحف البحرين الوطني
معرض
مملكة البحرين

حاليًا

حاليًا  08 -مايو
مساء
السبت  -الخميس 9 ،صباحًا  1 -ظهرًا و 7 - 4
ً
ذاكرة المكان  -عمارة بن مطر
معرض
سويسرا

يقدم المعرض للجمهور العالم الرائع لفيزياء الجسيمات األولية والقوى
األساسية وأسرار الكون ،من خالل شاشات عرض تفاعلية وتقنيات عالية
الجودة .المعرض هو نتاج تعاون مع المنظمة األوروبية لألبحاث النووية
(سيرن) ،ويعرض سلسلة من األنشطة العلمية للفيزياء األساسية في
مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.

يعكس تاريخ السياسة الخارجية لمملكة البحرين خصوصية النهج
الدبلوماسي الذي انتهجته البالد في بناء عالقاتها الدولية مع مختلف
األمم والكيانات عبر العالم منذ حضارتها القديمة وحتى اآلن ،إذ يعكس
ّ
تشكل بفضل حنكة دبلوماسييها وإدارة ساستها
هذا التاريخ إرثًا قويًا
المحكمة لعالقاتها مع مختلف الدول والكيانات حول العالم .فمنذ سالف
ُ
العصور ،كان هدف مملكة البحرين االنفتاح على العالم ،إذ كانت نقطة
اتصال نشطة بين الشرق والغرب ،وتميزت عن غيرها من الدول ،بالتعايش
الثقافي ،والنماء الحضاري.

الرسوم مشمولة ضمن
تذكرة دخول المتحف

حاليًا

www.culture.gov.bh

متحف البحرين الوطني :الذكرى
الثالثون ،نظرة استعادية
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

www.albareh.com

الحنين

02/19

جمال اليوسف
التاريخ
الوقت

حاليًا  15 -مايو
مساء
يوميًا  8صباحًا 8 -
ً
متحف البحرين الوطني
معرض
مملكة البحرين

المكان
النوع
البلد

بمناسبة الذكرى الثالثين لتأسيس متحف البحرين الوطني يتتبع هذا
المعرض رحلة متحف البحرين الوطني ويبرز محطاتها الرئيسية ،وهو تاريخ
حافل ما فتىء المتحف خالله يعيد تعريف نفسه ويعيد النظر بممارسته
في سبيل إيصال رسالته والتك ّيف مع التغييرات الحاصلة ،حيث اعتمد أفكارًا
ومنصات جديدة للتفاعل مع شريحة أوسع من الجمهور المحلي .واليوم،
ونحن ننظر ونق ّيم األشواط المهمة التي قطعناها في سبيل تعزيز الدور
التشاركي للمتحف والتواصل مع المجتمعات المحلية ،ال تزال هناك تحديات
كبيرة يتعين علينا التغلب عليها لتحقيق أهدافنا الطموحة.

الثالثاء  19فبراير  9 -مارس
مساء
االفتتاح 7
ً
السبت  -الخميس 10 ،صباحًا  2 -ظهرًا،
مساء
 4عصرًا 8 -
ً
البارح للفنون التشكيلية
معرض
مملكة البحرين

الحنين الى الماضي بحلوه ومره يقود أعمال الفنان جمال اليوسف .وفي اطار
سعيه إلقامة عالقة مميزة مع جمهوره ،اختار اليوسف النحت على الزجاج .ومع
ذلك ،فهو فن يتسم بالهشاشة ،إال أنه يعكس محاولة اليوسف في الحفاظ
على "الدفء الالواعي الذي يحصل عليه المرء من الحنين إلى الماضي" .وفي
إطار إعطاء هذا الشعور بالحنين إلى الماضي ،يأمل اليوسف في الحفاظ على
ذكرياته ومشاعره التي يستحضرها ،إال أنه يشعر أن ذلك أصبح أمرًا صعبًا
وبعيد المنال بمرور الوقت.
يذكر أن اليوسف عرض منحوتاته الفنية في العديد من المعارض ألكثر من
أربعة عقود ،وعرضت أعماله في البحرين واليابان والكويت وقطر ،وقدمت
أعماله في عدد من المجموعات الخاصة.
الرسوم مشمولة ضمن
تذكرة دخول المتحف

02/21

فرقة البطاطا الساخنة
النوع
البلد

مسرح الشارع
أستراليا

ثمانية أشخاص وثمانية آالت موسيقية واحتماالت ال نهاية لها! عرض الشارع
المجاني العائلي الذي يجمع ما بين أنواع مختلفة من الموسيقى ،يدمج
الموسيقى بالحركة ليصبح عرض جنوني ساخن ،أي شيء وارد مع هذه
الفرقة األسترالية الفريدة من نوعها .انضموا إلينا في هذا العرض الذي
سيلهب األجواء.

التاريخ

الوقت

المكان

الخميس
 21فبراير

مساء
7
ً

مطار البحرين الدولي صالة القادمون

الجمعة
 22فبراير
السبت
 23فبراير

مساء
9
ً

العدلية  - 338طريق طريق3803

مساء
5
ً

مجمع السيف  -منطقة السيف

مساء
8
ً

االفنيوز

 4عصرًا

مجمع سار

مساء
6
ً

مجمع المركادو

www.culture.gov.bh

باليه شهرزاد
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

02/25

االثنين  25فبراير
مساء
8
ً
مسرح البحرين الوطني
باليه
روسيا
 16سنة فما فوق

بمناسبة يوم السياحة العربي ،يستضيف مسرح البحرين الوطني العرض
المسرحي الشهير "شهرزاد” ،هي مسرحية باليه مستوحاة من قصة "ألف
ليلة وليلة" أدتها ألول مرة فرقة الباليه الروسية "باليه روس" ،والتي تعتبر
من فرق الباليه األكثر تأثيرًا في القرن العشرينّ .
شكل هذا العمل منعطفًا
مهمًا بالنسبة للعالم الفني بأكمله ،وذلك بفضل الرؤية المتبصرة لمؤسس
الفرقة سيرغي دياغيليف الذي كلف أهم المبدعين الصاعدين في مجال
الفنون البصرية والمسرحية للعمل معًا بشكل مبتكر ،ما أنتج روائع ال يزال
تأثيرها حاضرًا إلى وقتنا هذا.

02/26

تحوالت الثقافة السياسية العربية
جهاد الزين

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

الثالثاء  26فبراير
مساء
8
ً
بيت عبداهلل الزايد لتراث البحرين الصحفي
محاضرة
لبنان
 16سنة فما فوق

صحافي ومع ّلق سياسي لبناني ،جهاد الزين مشرف صفحة "قضايا" في
جريدة النهار اللبنانية وسابقًا صفحة "الرأي" في جريدة السفير يحط رحاله
في مركز الشيخ إبراهيم متوقفًا عند "تحوالت الثقافة السياسية العربية".
خبرة ما يقارب نصف قرن في الصحافة وضعها الزين مؤخرًا في كتاب
“المهنة اآلثمة” بعد تجربته الطويلة في عالم الصحافة.

www.shaikhebrahimcenter.org
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كل يوم ثالثاء
وخميس وجمعة

02/26

عرض الصوت والضوء
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

كل يوم ثالثاء وخميس وجمعة
مساء باللغة اإلنجليزية
6
ً
مساء باللغة العربية
7
ً
قلعة البحرين
عرض
مملكة البحرين
 6سنوات فما فوق

عرض تفاعلي يحيي تاريخ موقع قلعة البحرين من خالل تجربة صوتية
مرئية مميزة تأخذ الزوار في رحلة إلى الماضي العريق للمملكة ،مضيفةً
رونقًا جماليًا للموقع.
 -التذاكر متوفرة بمتحف موقع قلعة البحرين.

02/28

أه ً
ال بك مجددًا يا آلة الماندولين
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

الخميس  28فبراير
مساء
8
ً
الصالة الثقافية
موسيقى
إيطاليا
 8سنوات فما فوق

حفل موسيقي فريد يحييه كل من رباعي هاثور آلالت الريشة ومغني التينور
ألدو غالوني ،يقدمان فيه مجموعة مختارة ومتنوعة ومثيرة للحواس من
األعمال الموسيقية التي تتراوح من المقطوعات الكالسيكية إلى أغاني
البوب في القرن العشرين ،وذلك باستخدام اثنين من العناصر األساسية
المرتبطة بالتقاليد الصوتية اإليطالية ،وهما آلة الماندولين والتينور.
يعتبر رباعي هاثور آلالت الريشة الفرقة الوحيدة من نوعها المتخصصة
تأسست الفرقة في عام  ،2010وتتميز
في هذه اآلالت في جنوب إيطالياّ .
بتأدية أعمال أصلية آلالت الريشة عبر التاريخ ،من سوناتا العصر الباروكية
إلى المعزوفات اإليطالية واأللمانية في القرن التاسع عشر وصوالً إلى
الموسيقى الحديثة والمعاصرة .يتألف الرباعي من أنطونيو سكيافوني
(الماندولين) ،روبرتو باسييا (الماندولين) ،فولفيو ديأبرامو (المانديال)،
وفيتو ماناريني (الغيتار).
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كل يوم
خميس

02/28

الخامسة بتوقيت الباب
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

كل يوم خميس
 5مساء
باب البحرين
فعاليات متنوعة
مملكة البحرين

لقاء أسبوعي متجدد ،يتخذ من موقع باب البحرين مق ًرا له ،ويقدم لزوار
المنطقة فعاليات منوعة تحاكي ديناميكية المكان ،وقيمته التاريخية،
وتستهدف مختلف الفئات العمرية من خالل ما توفره من مساحة مخصصة
لممارسة اإلبداع باختالف أشكاله.
 -جدول الفعاليات في الموقع.

02/28

كل يوم
خميس

فرقة محمد بن فارس
لفن الصوت الخليجي

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

كل خميس
مساء
8
ً
قاعة محمد بن فارس لفن الصوت الخليجي
غناء
البحرين
 10سنوات فما فوق

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

02/28

مسرح الشارع
غانا

عرض الشارع المجاني العائلي األكروباتي المبهر والفريد من نوعه .انضموا إلينا
واستمتعوا باإليقاعات األفريقية مع هذا العرض البهلواني المشوق!

التاريخ

الوقت

المكان

الخميس
 28فبراير

 4عصرًا

الرفاع بالمز  -بجانب الرفاع فيوز

مساء
8
ً

العدلية  - 338شارع أسامة بن زيد

 4عصرًا

مجمع سار

مساء
6
ً

مجمع السيف  -المحرق

الجمعة
 01مارس
السبت
 02مارس

مساء
8
ً

األفنيوز

 4عصرًا

النخيل سنتر

مساء
6
ً

حديقة األمير خليفة بن سلمان  -الحد

03/02

افتتاح "منامة القصيبي"
التاريخ
الوقت
المكان
النوع

السبت  02مارس
مساء
7
ً
فريج الفاضل  -المنامة
افتتاح

ّ
الشاعر الذي لذاكرته موقعان ،أحدهما موطنه األصل السعود ّية ،واآلخر
موطن قلبه البحرين ،يستعيد برفقة مركز ّ
الشيخ إبراهيم أجمل مالمس
ذاكرته" :منامة القصيبي" بفريج الفاضل في المنامة .في هذا العمران
قافي ذي المالمح التّراث ّية الجميلة ،يك ّرس المركز عبر ترميمه مكانًا
ال ّث
ّ
لنتاجات ومأثورات ّ
القصيبي ،بعض مالمح سيرته ،وما أبدعه في
الشاعر غازي
ّ
ّ
العربي.
مما أثرى الفكر على امتداد الوطن
ّ
الشعر وال ّرواية واألدب والفكرّ ،
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03/02
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زيارة إلى مزارع شمال البحرين
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

السبت  02مارس
 9:30صباحًا  11 -صباحًا
نقطة التجمع :متحف موقع قلعة البحرين
جولة تعليمية
مملكة البحرين
 18سنة فما فوق

انضموا معنا في رحلة جميلة وشيقة إلى إحدى مزارع القلعة حيث يتعرف
المشاركون على الزراعة المحلية والطرق التقليدية للزراعة وقطف الثمار.
 ستضم الجولة متحدثين باللغتين العربية واإلنجليزية. -التسجيل مطلوب مسبقًا على موقع الهيئةwww.culture.gov.bh :

03/02
دار الرفاع

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

السبت  02و 16و 30مارس 13 ،و 27أبريل
مساء
8
ً
مبنى  ،2608طريق  ،368مجمع  ،، 903الرفاع الشرقي
موسيقى  /غناء
مملكة البحرين
 6سنوات فما فوق

تستضيف دار الرفاع سلسلة من أمسيات الفنون الشعبية التي تسلط
الضوء على التراث الموسيقي الغني لمملكة البحرين .تبرز هذه األمسيات
مختلف ألوان وأطياف الفنون الشعبية البحرينية.

03/03
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عرض الطبول اليابانية
لفرقة ميابي
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

األحد واالثنين  03و 04مارس
مساء
8
ً
الصالة الثقافية
موسيقى
اليابان
 8سنوات فما فوق

فرقة ميابي للطبول اليابانية المعروفة باسم "تايكو" هي فرقة موسيقية
يابانية تقوم بدمج أصوات الطبول الجهورة مع اآلالت التقليدية األخرى مثل
الفلوت الياباني "الشينوبو" .وباإلضافة إلى أداء الموسيقى اليابانية األصيلة،
تقدم الفرقة أيضًا موسيقى البوب العصرية الحديثة ،ناشرة جانبًا مهمًا من
الثقافة اليابانية في العديد من البلدان في أوروبا وأفريقيا.

03/03

www.culture.gov.bh
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أمسية موسيقية:
غوشاغ أسكاروف

نور

مروة راشد آل خليفة
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

األحد  -السبت 30 - 03 ،مارس
مساء
مساء ،يوميًا  8صباحًا 8 -
االفتتاح 7
ً
ً
مركز الفنون
معرض
مملكة البحرين

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

يجسدنا من خالل أعمال الفنانة
رحلة تسافر بك إلى داخلك لتأمل الضوء الذي
ّ
البحرينية مروة راشد آل خليفة ،الفائزة بالمركز الثاني في النسخة الرابعة
واألربعين لمعرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية ،والتي تستخدم
فيها تقنيات مختلفة إلنشاء أعمال فنية فريدة إلنتاج أعمال متميزة في
مجاالت الرسم والتصوير الفوتوغرافي واألعمال التركيبية الضوئية.

03/04

االثنين  04مارس
مساء
8
ً
مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة
للثقافة والبحوث
موسيقى
أذربيجان
 16سنة فما فوق

الموسيقى الصوف ّية األذربيجان ّية "موغام" لها مكانها في برنامج مركز
يقدم الفنّان األذربيجاني الشاب غوشاغ
الشيخ إبراهيم في موسمه الحالي إذ ّ
أسكاروف ،برفقة ثالثة عازفين ،أمسية تحمل هذا النوع من الموسيقى
التقليدية الصوف ّية والتي يجول بها منذ عام 2009م ،بعد فوزه في مهرجان
الموسيقى التقليد ّية في سمرقند ،في أكبر مهرجانات الموسيقى الروح ّية
والتقليد ّية في العالم.
@Agdes Baghirzade

03/06

مهرجان األفالم اليابانية
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

األربعاء  06و 13و 20و 27مارس
 7مساء
متحف البحرين الوطني
فيلم
اليابان
 8سنوات فما فوق

تنظم سفارة اليابان في مملكة البحرين بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة
واآلثار مهرجان اليابان السينمائي لعام  2019بدعم من مؤسسة اليابان.
غن حياتي
 06مارس ِّ :2019
 13مارس  :2019فانكوفر أساهي
 20مارس  :2019وعد الحياة
 27مارس  :2019بريق الحياة
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أوركسترا خايدوتي
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

03/07

الخميس  07مارس
مساء
8
ً
الصالة الثقافية
موسيقى
فرنسا  /تركيا
 8سنوات فما فوق

يأخذك سحر ألحان أوركيسترا خايدوتي في جولة في عالم الغجر من
صربيا إلى تركيا ،وذلك من خالل تقاليد الموسيقى األذرية والكردية
تنمي األوركسترا من خالل عروضها فن لقاء
والسورية واألرمينية.
ّ
الثقافات واألصوات ،والذي تجسده الثقافات المختلفة ألعضاء الفرقة
الموهوبين من فرنسا ومنطقة البلقان وبالد الشرق الذين يجمعهم
سعيهم لنشر الفرح والحلم واإلثارة!

03/07

سيارة سلكي إم 1
النوع
البلد

مسرح الشارع
هولندا

سيارة سلكي إم  1الذي يملكها سائق مميز جدًا .بينما يحاول السائق أن ينال
إعجاب زوجته وحب حياته ،تمتلئ سيارته بالدخان! يمارس السائق األخرق جميع
أنواع الخدع والحركات المجنونة للتعويض عن فشل سيارته الصفراء الصغيرة،
لكن محاوالته دائمًا تنتهي بالفشل المضحك! عرض الشارع المجاني العائلي
الهولندي الفكاهي المستوحى من كوميديا السيرك األصيل.

التاريخ

الوقت

المكان

الخميس
 07مارس

 4عصرًا
مساء
7
ً

النخيل سنتر

الجمعة
 08مارس

مساء
6
ً
مساء
8
ً

األفنيوز

السبت
 09مارس

 5عصرًا
مساء
7
ً

أمواج الجون

الهانبوك

03/09

الزي التقليدي الكوري ،في
الموسيقى التقليدية وعروض الرقص
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

السبت  -األحد  09مارس  05 -مايو
مساء
مساء ،يوميًا  8صباحًا 8 -
االفتتاح 7
ً
ً
مسرح البحرين الوطني
معرض
جمهورية كوريا

تعكس العروض التقليدية الكورية تقاليد اللون ،والتي تعتبر جانبًا هامًا
للغاية في األزياء النسائية الكورية التقليدية ،والمعروفة باسم "هانبوك"،
والتي يتم إبراز خطوطها األنيقة وانسيابيتها من خالل تلك العروض ،فض ً
ال
عن إبراز التأثير الكبير للكونفوشيوسية مثل إخفاء جسد المرأة والحركات
الخفيفة الدقيقة .هذا المعرض فرصة للتعرف على تنوع وجمال زي الهانبوك.

03/09
المحرق
دار
ّ

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

السبت  09٠و 23مارس 06 ،و 20أبريل
مساء
8
ً
المحرق
مبنى  ،1068طريق  ،1617مجمع ،216
ّ
موسيقى  /غناء
مملكة البحرين
 6سنوات فما فوق

تحتفي دار المح ّرق بفن الفجري باعتباره أحد أهم األنماط الغنائية في التراث
الموسيقي المحلي ،والذي يعود بتاريخه إلى تقاليد وتراث صيد اللؤلؤ العريق
الذي اشتهرت به مملكة البحرين.

www.culture.gov.bh
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www.shaikhebrahimcenter.org

قرعت الطبول ألغني
فاندلعت الحرب
عبد الرحيم الخصار
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

االثنين  11مارس
مساء
8
ً
بيت الشعر  -إبراهيم العر ّيض
شعر
المملكة المغربية
 16سنة فما فوق

شاعر وكاتب مغربي ،اختير سنة  2010من منظمة هاي فيستفال البريطانية
ضمن تظاهرة بيروت  39من أفضل الكتاب العرب دون سن األربعين .يشارك
الخصار في ملتقيات أدب ّية عرب ّية وعالم ّية ،كما تُرجمت نصوصه إلى لغات
عدة .ضمن مسيرته األدب ّية حصل عبد الرحيم الخصار على جائزة بلند
ّ
الحيدري بمنتدى أصيلة الدولي سنة 2011م ،كما حصل على ثالث منح
إلقامات أدبية في الواليات المتحدة األمريكية.

03/12
مسارات

رسمي الخفاجي
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

الثالثاء  31 - 12مارس
مساء
االفتتاح 7
ً
السبت  -الخميس 10 ،صباحًا  2 -ظهرًا،
مساء
 4عصرًا 8 -
ً
البارح للفنون التشكيلية
معرض
البحرين

يصف رسمي الخفاجي عمله الفني "مسارات" ككلمة ومفهوم فني؛ ويشرح
رسمي ذلك بأن المرء غالبًا ما يبدأ رحلته التي ال يعرف وجهتها النهائية
بنفس الكيفية التي يبدأ فيها برسم عمله الخاص .تكشف اللوحات
المائية أحادية اللون واللوحات المختلطة التي تشكل مجمل أعمال معرض
"مسارات" عن شغف الفنان الخفاجي وفضوله .وضمن رسالته الفنية ،يصف
الفنان الخفاجي عن كونه في الغالب ال يمتلك فكرة مسبقة عن الكيفية
التي سيبدو عليها عمله الفني المكتمل عندما يبدأ في الرسم؛ إذ يسمح
لفرشته أن تصبح" ...عصا المشي التي تقوده إلى مكان وصوله" .أعمال
الخفاجي موجودة في مجموعات  C.A.O.Sالخاصة بمتحف تيرني (إيطاليا)،
ومتحف الفن المعاصر في كاسوريا (إيطاليا) ،والمتحف الوطني األردني،
ومتحف الفنون واآلثار التابع لجامعة القادسية في مدينة الديوانية (العراق)،
وضمن مجموعات خاصة في أوروبا والشرق األوسط.

www.albareh.com
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الرحالة المتأخرون وشغف الرحلة
ّ
االستعماري
التفكك
عصر
في
ّ
الكعبي
الدكتورة ضياء عبداهلل
ّ
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

األربعاء  13مارس
 7مساء
المكتبة الخليفية
محاضرة
مملكة البحرين
 18سنة فما فوق

تح ِّرض هذه المحاضرة على مساءلة الرحالة الغربيين إلى المنطقة العربية،
خاصة في عصر التفكك االستعماري؛ أي في القرن التاسع عشر وبدايات
القرن العشرين ،وتطرح تساؤالً مهمًا عن "االستشراق الجديد" الذي يختلف
كثيرًا عن "االستشراق القديم" ،وهو موضوع تطرق إليه الباحث األكاديمي
"الرحالة المتأخرون :
المتخصص بالدراسات الثقافية علي بهداد في كتابه
ّ
االستشراق في عصر التفكك االستعماري".

03/14

ماجد المهندس
الوهاب
وشيرين عبد
ّ
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
العمر

الخميس  14مارس
مساء
8:30
ً
خليج البحرين
غناء
مناسبه لعمر  8سنوات فما فوق

أمير الغناء العربي الفنان ماجد المهندس والفنانة القديرة صاحبة
اإلحساس الجميل شيرين عبدالوهاب ،يلهبان خليج البحرين بأغانيهم
الشهيرة القديمة والجديدة.

03/14

www.arcissaxophonquartett.de

رباعي آرسيس للساكسفون
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

الخميس  14مارس
مساء
8
ً
الصالة الثقافية
غناء
ألمانيا
 8سنوات فما فوق

يتألف رباعي أرسيس للساكسفون من أربعة موسيقيين شباب من
ميونخ ،وهم كالوس هيرلوكش (سوبرانو ساكسفون) ،ريكارد فوس
(ألتو ساكسوفون) ،إدواردو زوتي (تينور ساكسوفون) ويوري كنيز
(باريتون ساكسفون) ،وتتميز الفرقة بامتالكها حضورًا جذابًا وأصي ً
ال
يلهب مشاعر الجمهور بحماسهم وشغفهم الشديد لهذا النوع النادر
من موسيقى الحجرة.

03/14

ولينسكي الرائع
النوع
البلد

مسرح الشارع
األرجنتين

ال تفوتوا عرض "ولينسكي الرائع" الذي يجمع بين فنون السيرك والمسرح
في الوقت ذاته! حيث سيبهركم الفنان بموهبته الممتعة وعروضه المسلية
المجانية لجميع أفراد العائلة.

التاريخ

الوقت

المكان

الخميس
 14مارس

 4عصرًا

الرفاع بالمز  -بجانب الرفاع فيوز

مساء
5
ً

النخيل سنتر

مساء
8
ً

مجمع المركادو  -الجنبية

 4عصرًا

أمواج (الالجون)

مساء
7
ً

مجمع سار

الجمعة
 15مارس
السبت
 16مارس

www.lafontaineartcentre.net

الحي
رقص التانغو
ّ

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

03/15

الجمعة  15مارس
مساء
7
ً
مركز الفونتين للفن المعاصر
رقص
عالمي

رواد رقص التانغو غاليديس فيرنانديز ولويس سيغنوراتي الذين تدربا في
بيونيس أيريس عاصمة الرقص على يد أشهر المختصين في هذا المجال.
عمال معًا على مر السنين لتطوير فن رقص التانغو في إيطاليا والشرق
األوسط ،من خالل تنفيذ سلسلة من الدروس المختصة في مدن مختلفة
في أرجاء العالم.

03/16

واكثون طريق اللؤلؤ
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

السبت  16مارس
 8:30صباحًا
المحرق  -نقطة التجمع :موقف سيارات نادي الحالة
جولة تعليمية
مملكة البحرين
 16سنة فما فوق

يجمع واكثون المشي على طول مسار اللؤلؤ المشاركين من مختلف الفئات
العمرية ،حيث يبد أ من بيت الغوص في جنوب جزيرة المحرق وصوالً إلى
مجلس السيادي في شمالها ،بمسافة إجمالية تبلغ  3.5كم .وعلى طول
الجولة ،سيتم توفير معلومات عن مسار اللؤلؤ كثاني موقع للتراث العالمي
في البحرين لمعرفة تاريخ وقصة كل معلم تاريخي وعالقته بقصة المسار.

pearlingpath.bh

www.shaikhebrahimcenter.org

حديث المجلس

03/16

كتب الفنانين  -تفاعلية،
محمولة ،شخصية ،فريدة
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
العمر

السبت  16مارس
مساء
مساء 7 -
5
ً
ً
ذاكرة المكان  -عمارة بن مطر
جلسة نقاشية
 18سنة فما فوق

تأتي كتب الفنانين في مجموعة واسعة من األشكال ،وقد كان الفنانون
يمارسون الطباعة وإنتاج الكتب لعدة قرون ،لكن كتاب الفنان هو في
األساس نموذج يعود إلى أواخر القرن العشرين كامتداد لحركات طليعية
سابقة .تُصنع كتب الفنانين بن ّية جعل الفن شيئًا تفاعليًا وقاب ً
ال للحمل
والنقل والمشاركة بسهولة ،ويتحدى العديد منها الشكل التقليدي للكتاب
بحيث تصبح أغراضًا نحتية ،وقد تُصنع من أجل جعل الفن في متناول يد
الناس خارج السياقات الرسمية من معارض أو متاحف .شاركنا في جلسة
مائدة مستديرة لمناقشة هذا الشكل الفني الفريد يديرها كميل زكريا.
 -للتسجيل binmatarhouse@gmail.com

03/16
ومضة!

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

السبت  -االثنين16 ،مارس  15 -ابريل
مساء
االفتتاح 7
ً
مساء
الثالثاء  -األحد 10 ،صباحًا 6:30 -
ً
مركز الفونتين للفن المعاصر
معرض
تركيا

ومضة! فنان استثنائي تدربت عيناه على إبصار الجمال في ما يراه اآلخرون
ليظهر لنا من خالله
نفايات .يأخذنا
علي إلى عالم مبهر متعدد الوسائط ُ
ّ
كيفية تحويل للمواد اليومية العادية إلى عالم فني ساحر نابض بالحياة.
عرض مبهر ومثير للخيال لقطع فنية استثنائية فريدة من نوعها.

www.lafontaineartcentre.net
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playingforchange.com/band/

فرقة موسيقى من أجل التغيير
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

السبت  16مارس
مساء
7
ً
خليج البحرين
غناء
دولي
مناسبة لعمر  8سنوات فما فوق

مزيج فريد من المواهب واإلبداع .فرقة "موسيقى من أجل التغيير" تضم
موسيقيين مميزين من جنسيات وثقافات مختلفة يتنقلون بين البلدان
بعالم من األلحان واألنغام التي ال تعترف بالحواجز ،لينشروا عبر موسيقاهم
رسالة كونية تنشر السالم والمحبة والتسامح .استمتعوا بهذا األداء العالمي
الملهم الذي يشع باألمل والنور!

03/18

اإلسالم السياسي ومسألة
المساواة بين الجنسين:

www.shaikhebrahimcenter.org
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ستوديو 244

03/19

الثالثاء  19مارس
مساء
8
ً
منتزه ومحمية دوحة عراد
معرض
مملكة البحرين

القهري ومحن الممارسة
التكيف
خطاب
ّ
ّ
أمال موسى

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

النوع
البلد
العمر

رؤية مشتركة بين المجلس األعلى للبيئة وهيئة البحرين للثقافة واآلثار لخلق
مقر
مساحة مفتوحة متعددة النشاطات في منتزه ومحمية دوحة عراد .هو ٌ
ٌ
فعاليات مختلفة من معارض
ومساحة تضم
لألنشطة الثقافية والمجتمعية،
ٍ
وفني لمرتادي المنتزه .يتكون
ومتنفس ثقافي
عمل،
ومحاضرات وورش
ٌ
ّ
ٍ
مجموعة من الوحدات المط ّلة على الواجهة المائية تضم
ستوديو  244من
ٍ
قاعةً متعددة االستخدامات ،ومقرين لإلقامات الفن ّية .ويهدف ستوديو 244
كمحمية طبيعية ،وتفاعل
لتسليط الضوء على أهمية موقع دوحة عراد
ٍ
المرتادين مع البرامج المطروحة ،وتعزيز تجربة الزائر.

التاريخ
الوقت
المكان

االثنين  18مارس
مساء
8
ً
مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة
للثقافة والبحوث
محاضرة
تونس
 16سنة فما فوق

الشاعرة والكاتبة والناقدة الدكتورة أمال موسى تونس ّية األصل عالمية
السمعة ،حاصلة على جائزة "ليريتشي بيا" اإليطالية والتي تضم في لجنة
تحكيمها أهم شعراء إيطاليا وأوروبا .لألستاذة الجامعية في علم االجتماع
أمال موسى تجربة غن ّية في النثر والشعر ،إذ صدرت لها دواوين شعر ّية
تمت ترجمة بعضها إلى لغات أجنب ّية.
عديدة وكتب ّ

03/21
أحمد عفت

ذكرى الفنان عبد الحليم حافظ
بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

الخميس  21مارس
مساء
8
ً
الصالة الثقافية
غناء
جمهورية مصر العربية
 8سنوات فما فوق

احتفاء بذكرى الفنان الراحل عبد الحليم حافظ والذي يصادف شهر مارس
يقدم الفنان أحمد عفت أمسية غنائية يحيي فيها روائع أعماله بمصاحبة
فرقة الموسيقى العربية وبالتعاون مع سفارة جمهورية مصر العربية لدى
مملكة البحرين في سهرة استثنائية في الصالة الثقافية.

www.stevenlinpiano.com

ثوريون رومانسيون
مع ستيفن ِلن
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

03/22

الجمعة  22مارس
مساء
8
ً
الصالة الثقافية
موسيقى
الواليات المتحدة األمريكية
 8سنوات فما فوق

حفلة موسيقية لعازف البيانو األمريكي التايواني المتميز والحائز على عدة
جوائز ستيفن لن ،يقدم فيه األعمال الكالسيكية لبعض من أهم األسماء
التي غيرت مسار الموسيقى إلى األبد :بيتهوفن ،ليزت وشومان ،مؤديًا
أعمالهم ببراعة بفضل قدراته الفطرية واهتماماته الموسيقية الواسعة
التي تسمح له بالتنقل بسهولة بين معزوفات الكونشيرتو والعزف المنفرد
وموسيقى الحجرة ،وغيرها.

03/22
السيد آدم

أوركسترا السيمفونية ألماتي
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

الجمعة والسبت ٢23 - 22 ،مارس
مساء
7
ً
خليج البحرين
مسرح
كازاخستان
مناسبة لعمر  8سنوات فما فوق

موسيقي وممثل،
رحلة موسيقية مثيرة مليئة بالمفاجئات يقوم بها 17
ٍّ
تأخذك إلى عالم سحري أخّ اذ ،لتجد نفسك منغمسًا في أحداث رواية السيد
آدم ذات المحتوى المرئي المدهش التي ترافقه الموسيقى الكالسيكية
العالمية .تجسيد خارق للواقع ُيعرض أمام عينيك ،واقعٌ يرحب بالجميع.

almatysymphony.com/mradam/?lang=en

03/24

www.arcwh.org

حوار حول حوار :محافظة وتنمية
ٌ
التاريخ
المكان
النوع
البلد
العمر

األحد  -الخميس 28 - 24 ،مارس
المركز اإلقليمي العربي للتراث العالمي
سلسلة فعاليات
مملكة البحرين
 18سنة فما فوق

تعتبر واحدة من أهم الموائل الطبيعية في العالم لعدد كبير من الطيور
والكائنات البحرية في العالم ولها طابع جغرافي وطبيعي فريد من نوعه،
هي جزر حوار التي تمتد لحوالي  50كيلومترًا جنوب مملكة البحرين .ولذلك
كان من المهم العمل على الحفاظ على هذه الجزر تماشيًا مع التوجه الدولي
لحماية التراث الطبيعي والثقافي .وخالل مهرجان ربيع الثقافة الرابع عشر،
سيعكس المركز اإلقليمي العربي للتراث العالمي الجهود العالمية في
حفظ التراث الطبيعي ،وسيقوم بتخصيص أسبوع من الفعاليات المتنوعة
والتي ستلقي الضوء على جزر حوار وأهميتها وسبل الحفاظ على التراث
الطبيعي فيها.

03/25

حرية التعبير ووضع اإلعالم
في العالم العربي
جيزيل خوري

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

االثنين  25مارس
مساء
8
ً
بيت عبداهلل الزايد لتراث البحرين الصحفي
شعز
لبنان
 16سنة فما فوق

جيزيل خوري إعالمية لبنانية تقدم حاليًا برنامج "المشهد" على شاشة البي
رسخت اسمها
وقدمتهاّ ،
أعدتها ّ
بي سي عربي منذ 2013م ،بعد برامج حوار ّية ّ
في المشهد اإلعالمي العربي ومنها "حوار العمر" على قناة اإلل بي سي
و"بالعربي" و"ستوديو بيروت" على قناة العرب ّية .رئيسة مؤسسة "سمير
لقاء عن "حرية التعبير ووضع
قصير" تحضر إلى مركز الشيخ إبراهيم في
ٍ
اإلعالم في العالم العربي".

www.shaikhebrahimcenter.org
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مذاق التجربة
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

03/26

الثالثاء  26مارس
مساء
7
ً
متحف البحرين الوطني
تدشين كتاب  /ندوة
مملكة البحرين
 16سنة فما فوق

تدشين كتاب وندوة حوارية شيقة موضوعها الموسيقى وتحتفي بتجربة
الفنان خالد الشيخ الحافلة عبر مناقشة عطائه الفني الغني من زاوية مختلفة
وكيف أثر أسلوبه المميز وموسيقاه في وجدان المتلقّ ي والمستمع .يشارك
في الندوة كل من الفنان خالد الشيخ والفنان محمد حداد ويديرها الفنان
خالد الرويعي.

03/28

كلما كنّ ا بقربك

حفل تكريم الفنان خالد الشيخ
بمصاحبة فرقة البحرين للموسيقى
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

الخميس  28مارس
مساء
8
ً
مسرح البحرين الوطني
غناء
مملكة البحرين
 8سنوات فما فوق

في وجدان المستمتع العربي بشكل عام والخليجي بشكل خاص ،ارتبطت
عبارة “كلما كنت بقربي” بأول ظهور للفنان خالد الشيخ من خالل أغنيته
الشهيرة التي تحمل ذات العبارة ،ولهذا وجدنا أن نحتفي بهذا الفنان من
خالل عبارة “كلما كنا بقربك” .يعتبر الفنان خالد الشيخ واحدًا من الفنانين
العرب االستثنائيين الذين شكلوا هوية الغناء العربي الحديث ،فلقد
استطاع من خالل فنه المختلف أن يتعامل مع جميع االصوات وابراز أشكال
جديدة في قوالب التلحين ،فهو باإلضافة إلى خبرته الطويلة فإنه يمتلك من
الثقافة العالية التي تجعله أن يكون ملهما على أكثر من صعيد.

www.culture.gov.bh

03/28

ليلة األفالم العربية الكالسيكية:

سفر برلك ()1967

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
العمر

الخميس  28مارس
مساء
7
ً
متحف موقع قلعة البحرين
فيلم
 18سنة فما فوق

سفر برلك ( )1967للمخرج هنري بركات ،بطولة :فيروز.
الفيلم يتحدث عن أوضاع لبنان عندما كانت خاضعة لحكم العثمانيين،
وتدور أحداثه حول عدال  -التي تؤدي دورها فيروز  -مع جدتها في ضيعة
مشتى الديب منتظرة يوم خطبتها من حبيبها عبدو .لكن في طريقه
لشراء محابس الخطبة ،قبض العسكر العثماني على عبدو ،من أجل أن
يعمل بالسخرة ،فتذهب عدال لتقتفي أثره.

03/28

ستيف وينوود

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

الخميس  28مارس
مساء
8.30
ً
خليج البحرين
غناء
المملكة المتحدة
مناسبة لعمر  8سنوات فما فوق

المؤلف الموسيقي ،وعازف الغيتار ،والمغني الحاصل على جائزة غرامي،
التي بيعت له أكثر من  50مليون اسطوانة غنائية ،نجم موسيقى الروك
األسطوري ،ستيف وينوود ،يشعل مسرح خليج البحرين بأغانيه الشهيرة.
انضموا إلينا مع النجم ذو الشهرة العالمية ،الذي أدى مع العديد من أفضل
الفرق الموسيقية العالمية.

stevewinwood.com

سكوت بوث
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

03/29

الجمعة  29مارس
مساء
8
ً
الصالة الثقافية
غناء
اسكتلندا
 8سنوات فما فوق

ابتكر سكوت بوث أسلوبًا فريدًا يعتمد على إيقاعات معقدة للغيتار ذو
الستة أوتار فوق ألحان عذبة تنبض صعودًا بحيث تشبه موسيقى الترانس
اإللكترونية والهاوس ،متحديًا بذلك التوقعات االعتيادية لمقدرات المغني
والمؤلف الموسيقي وتاركًا الجمهور في حالة حيرة ودهشة وهم يحاولون
استعياب مدى تعقيد ما يسمعونه من ألحان.

04/01
أنا من ُهناك
مكادي نحاس
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

االثنين  01أبريل
مساء
8
ً
مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة
للثقافة والبحوث
موسيقى
المملكة األردنية الهاشمية
 16سنة فما فوق

تقدم الفنانة األردنية مكادي نحاس التراث العربي المشرقي واألردني بشكل
ّ
عصري ،واستطاعت أن تشكل عبر تجربتها الغنائية حالة استثنائ ّية من
نحاس في عدة أعمال
خالل ما قدمته من أعمال كالسيكية وتراثية .شاركت ّ
مسرحية ،ومهرجانات وفعاليات داخل وخارج األردن خالل السنوات السابقة.
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صوت كوريا
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

04/02

الثالثاء  02أبريل
مساء
8
ً
الصالة الثقافية
موسيقى
جمهورية كوريا
 8سنوات فما فوق

"صوت كوريا" هو حفل موسيقي لفرقة موسيقى الفيوجن الكالسيكية
الكورية ،تقدم فيه متعة سمعية وبصرية رائعة بمزيجها الفريد الذي يجمع
بين العناصرالتقليدية والمعاصرة ،وذلك باستخدام اآلالت التقليدية الكورية
مثل غاياغويم والدايغيوم والجانغو جنبا إلى جنب مع الكمان اإللكتروني
ألداء أجمل المعزوفات الكورية الشعبية الكالسيكية وأشهر أغاني البوب
الحديثة ،والتي تتكامل بتناغم تام مع األزياء التقليدية والرقصات األصيلة.

04/04

دون جيوفاني:
أوركسترا فرايبورغ باروك

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

الخميس  4أبريل
مساء
8
ً
مسرح البحرين الوطني
أوركسترا
ألمانيا
 10سنوات فما فوق

تعتبر أوبرا دون جيوفاني “األوبرا األفضل على اإلطالق” ،وال عجب في ذلك،
فتحفة موزارت الخالدة تجمع بين مواقف الكوميديا والدراما ،وتصور تفاصيلها
مقطوعات موسيقية رائعة ،يستحضر ألحانها المايسترو البلجيكي المتألق
رينيه جاكوبز ،والذي اكتسب بفضل دراسته المتعمقة للموسيقى وأفكاره
عم جميع أنحاء العالم ،كما يم ّيز
الخالقة إعجا ًبا جماهيريًا واسع النطاق ّ
ي الباريتون جوهانس وييزر وروبرت
العرض االستثنائي األداء المتميز لمغن َي ّ
دوري البطولة ،باإلضافة إلى تواجد أوركسترا فرايبورغ
أهلهما للعب
ّ
غليدوّ ،
الباروكية التي يفسح المايسترو جاكوبز المجال أمامها الستعراض كامل
واضحا ومؤث ًرا في العرض.
إمكاناتها وطاقاتها اإلبداعية بحيث يكون دورها
ً
وتصاحب األوبرا فرقة الكورال كاميراتا فوكال فريبورغ.
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جيسون ديرولو
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

04/05

الجمعة  5أبريل
مساء
8:30
ً
خليج البحرين
غناء
الواليات المتحدة
مناسبة لعمر  8سنوات فما فوق

أمسية غنائية راقصة مع النجم العالمي المعاصر جيسون ديرولو ،من أشهر
مطربي البوب في العالم الذي ذاعت شهرته بعد أغنية “ ”Wiggleالتي
حققت ماليين المشاهدات حول العالم.

04/06
أمسية أفالم:

اكتشاف فيفيان ماير
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
العمر

السبت  6أبريل
مساء
8-6
ً
ذاكرة المكان  -عمارة بن مطر
فيلم
 18سنة فما فوق

شاهد عرضًا للفيلم الوثائقي "إكتشاف فيفيان ماير" ،الذي نال إشادة واسعة
عندما ُعرض للمرة األولى عام  .2013يروي الفيلم قصة مر ّبية التقطت أكثر من
مائة ألف صورة فوتوغرافية تمت تخبئتها ليتم اكتشافها بعد عقود ،وتصبح
من أعظم مصوري القرن العشرين .الفيلم من إخراج جون معلوف وتشارلي
ويتضمن مقابالت لم تعرض من قبل مع عشرات األشخاص كانوا
سيسكل،
ّ
يعتقدون أنهم يعرفونها .ظهرت مجموعة أعمال ماير الضخمة عام  2007في
ثم ذاع صيت هذه المجموعة لتؤثر في نهاية المطاف
دار مزادات محلية ومن ّ
على العالم برمته وتغير حياة معلوف الذي أظهر أعمالها.
 -للتسجيل binmatarhouse@gmail.com
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مؤتمر صحفي

04/08

حول مشاركة مملكة البحرين
في إكسبو  2020دبي
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

االثنين  8أبريل
 12ظهرًا
متحف البحرين الوطني
مؤتمر صحفي
مملكة البحرين

يقدم المؤتمر الصحفي الثاني نظر ًة أعمق على مضمون جناح مملكة
بشيء من التفصيل
البحرين المشارك في إكسبو  2020دبي ،ويستعرض
ٍ
تفسير خاص لمفهوم الكثافة وما يندرج تحته من
ما يقدمه الجناح من
ٍ
برامج وفعاليات مختلفة تحاكي في مجملها الطابع العام إلكسبو 2020
خصيصا
دبي .كما يتم خالل المؤتمر الكشف عن مجموعة األزياء المصممة
ً
لهذه المشاركة.

04/08

آذان من القلب
عبداهلل الفيلكاوي

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

االثنين  8أبريل
مساء
8
ً
بيت الشعر -إبراهيم العر ّيض
شعر
الكويت
 16سنة فما فوق

الشاعر عبداهلل الفيلكاوي الحائز على المركز األول في مسابقة هيئة
الشباب بدولة الكويت عن قصيدته "آذان من القلب" ،حيث ع ّبر فيها عن
تجربة روحية ،إذ مزج أبياته بنفس صوفي متوقفًا عند اإلنسان بين االختيار
ٍ
واالختبار .للشاعر الشاب أسلوبه الخاص الذي وضعه في مصاف أهم الشعراء
المشاركين في مهرجانات الشعر العرب ّية.
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ليلة األفالم:

04/11

سندباد :أسطورة البحار
السبع ()2003
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
العمر

الخميس  11أبريل
مساء
7
ً
متحف موقع قلعة البحرين
فيلم
عائلي

"سندباد :أسطورة البحار السبع" هو فيلم رسوم متحركة أمريكي من إنتاج
ستوديو " دريم ووركس أنيمايشن" وإخراج تيم جونسون وباتريك جيلمور.
يتناول الفيلم قصة ايريس ،إلهة الفوضى ،التي تريد أن تسرق كتاب
السالم الغامض ،فتطلب من وحشها البحري أن يأتيها باللص المعروف
سندباد ،ولكن لتلبية رغبات إيريس ،يتعين على سندباد سرقة أقرب
أصدقائه األمير بروتيوس.

04/12
صارت اليڤ
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

الجمعة  12أبريل
مساء
7
ً
خليج البحرين
غناء
مملكة البحرين  /الكويت /
المملكة العربية السعودية

ألول مرة في البحرين ،ثنائي الهيب هوب الخليجي ،دافي وفلبراتشي سوف
يحيان حفل حي على مسرح ربيع الثقافة لسنة  .2019سيتم إحياء الحفل
بمشاركة دي جي اوتلو والفرقة الموسيقية ومجموعة من االستعراضيين.
سيقدم الثنائي ،بمصاحبة فنان الراب السعودي ليل إيزي ،مجموعة من
أشهر أغانيهم في إحدى أضخم حفالتهم.

www.djoutlaw.com

04/15
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أدب المرأة بين السيرة
النسائية
والقضية
الذاتية
ّ
ّ
ّ
فضيلة الفاروق

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

االثنين  15أبريل
مساء
8
ً
مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة
للثقافة والبحوث
محاضرة
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 16سنة فما فوق

إعالمية وكاتبة جزائرية مقيمة في بيروت ،تكتب فضيلة الفاروق زاوية
أسبوعية في جريدة الرياض السعودية كما تعد وتقدم برنامجًا ثقافيًا
أسبوعيًا عن الكتب والكتّاب في تلفزيون العربي .للفاروق ماجيستير
في اللغة العربية وآدابها من جامعة قسنطينة الجزائر ،كما لها العديد
من األعمال المنشورة والدراسات واألبحاث في مجاالت أدب ّية مختلفة.
تقدم
عملت وما زالت في الصحافة المكتوبة واإلذاعة والتلفزيون كما ّ
ورش عمل ومحاضرات في قضايا المرأة العربية ،واقع الثقافة في الراهن
العربي ،وخصائص السرد الروائي في الرواية العربية الجديدة.

04/16

توثيق تجربة الطعام
ثقافة  -النسخة الرابعة
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

الثالثاء  16أبريل
مساء
7
ً
متحف البحرين الوطني
تدشين كتاب  -حلقة نقاش
مملكة البحرين
 7سنوات فما فوق

للعام الرابع على التوالي تو ّثق هيئة البحرين للثقافة واآلثار "الطعام ثقافة"
كتجربة إبداعية تهدف لدراسة وتفسير التداخل المميز بين أدوات الفنون
البصرية ،الموسيقى ،األزياء ،والطعام.
يصور طبيعة التعاون الفريد الذي جمع على
مطبوعا
وتقدم الهيئة إصدا ًرا
ّ
ّ
ً
مدار شهرين  11فنانًا وطاه ًيا .كما يتم إطالق الفيلم الوثائقي "الطعام ثقافة
طاه وفنان وما مر به من
 النسخة الرابعة" والذي ينقل للجمهور تجربة كل ٍمراحل مختلفة ّ
شكلت المالمح المميزة للعمل النهائي .وتقام على هامش
هذه الفعالية حلقة نقاش ،يتبادل فيها الطهاة والفنانون انطباعاتهم ونتاج
معا ،كما يتشاركون الرؤى ووجهات النظر مع الجمهور.
أعمالهم ً

www.culture.gov.bh

04/20
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مصائد األسماك (الحظرة)
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

السبت  20أبريل
 9صباحًا  11 -صباحًا
متحف موقع قلعة البحرين
جولة تعليمية
مملكة البحرين
 18سنة فما فوق

تنظيم زيارة لمصائد األسماك (الحظرة) والبحث عن المحار حول الشاطئ
المجاور لقلعة البحرين ،كما يتعلم المشاركون كيفية صنع مصائد األسماك
التقليدية من المواد الطبيعية المتاحة في المنطقة المحيطة بالقلعة.
التسجيل مطلوب مسبقًا على موقع الهيئةwww.culture.gov.bh :

04/22

تجربتي اإلعالمية
سفر بين سفراء النجوم
ألفة الوسالتي

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

االثنين  22أبريل
مساء
8
ً
بيت عبداهلل الزايد لتراث البحرين الصحفي
محاضرة
تونس
 16سنة فما فوق

ُعد
خريجة كلية الحقوق ،وحاصلة على ماجستير في العالقات الدولية ،ت ّ
تنوعت
اإلعالم ّية التونس ّية ألفة الوسالتي من أهم اإلعالميات الشابات إذ ّ
أعمالها اإلعالمية بين المكتوب والمتلفز والمسموع منذ عام 1999م .تأخذك
تقدمه إلى حوارات غير
الوسالتي عبر رخامة صوتها والمحتوى المميز الذي ّ
عاد ّية مع ضيوفها ،وباألخص في برنامجها الحواري "سفراء النجوم" الذي
بدأت مشواره منذ عام 1914م.
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04/27
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يوم التصوير الفوتوغرافي
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
العمر

السبت  27أبريل
طيلة اليوم
ذاكرة المكان  -عمارة بن مطر
تصوير
 18سنة فما فوق

إنضم إلينا في هذا الحدث الذي طال انتظاره والذي ينظم قبل حلول عطلة
الصيف .يهدف يوم التصوير الفوتوغرافي إلى أن يكون منصة تشاركية
للمجتمع الفني والتصوير الفاوتوغرافي في البحرين .ويشتمل البرنامج
على حلقة نقاش حول مشروع ( )Photos a la Chairالبحريني الذي
يحظى بشعبية كبيرة ،باإلضافة إلى مهرجان صور يعرض أعمال مصورين
محليين وإقليميين بالتعاون مع ( )Gulf Photo Plusفي دبي ،والعديد
من الفعاليات األخرى!
 -للتسجيل binmatarhouse@gmail.com

04/28

مؤتمر اليونيسكو السابع لمراكز
الفئة الثانية للتراث العالمي
حول المناظر الحضرية التاريخية
في التراث الثقافي العالمي
التاريخ
المكان
النوع
البلد
العمر

األحد  28أبريل
المركز اإلقليمي العربي للتراث العالمي
مؤتمر
عالمي
 18سنة فما فوق

يقع المركز اإلقليمي العربي للتراث العالمي في مدينة المنامة ،ويعد الوحيد
من نوعه في العالم العربي ،حيث ُيصنّف كواحد من المراكز من الفئة الثانية
التابعة لمنظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو) ،والتي
يوجد عدد قليل منها حول العالم .يعمل المركز منذ عام 2012م على صون
التراث العالمي في البلدان العربية ويساهم بفعالية في نشر الوعي بأهمية
الحفاظ على التراث العربي الثقافي والطبيعي عبر العديد من البرامج.
وضمن فعاليات مهرجان ربيع الثقافة الرابع عشر يستضيف المركز مؤتمر
اليونيسكو السابع لمراكز الفئة الثانية للتراث العالمي ،ملقيًا الضوء على
المناظر الحضرية التاريخية في التراث الثقافي العالمي.

www.arcwh.org

04/29

www.shaikhebrahimcenter.org

سينما المرأة
وفيلم " 3000ليلة"
مي المصري

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

االثنين  29أبريل
مساء
8
ً
مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة
للثقافة والبحوث
محاضرة
فلسطين
 16سنة فما فوق

مخرجة فلسطينية ،تخرجت من جامعة سان فرانسيسكو بعد دراستها
للسينما وللتصوير والمونتاج السينمائي عام 1981م .كبرت في بيروت
وبدأت هناك إخراج األفالم الوثائقية التي تتركز على فلسطين والشرق
األوسط ،منها "بيروت  -جيل الحرب ،حنان عشراوي  -امرأة في زمن التحدي،
يوميات بيروت" ،كما قدمت أول تجربة لها في السينما الروائية من خالل
فيلم ( 3000ليلة) الذي تمحور حول أحوال المعتقالت الفلسطينيات في
السجون االسرائيلية.

برامج المسؤولية
االجتماعية

ُّ
تعلم
البرنامج التعليمي يهدف إلى الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من فئات المجتمع البحريني من
مقيمين ووافدين للتعرف على المهرجان ومشاركتهم فيه من خالل االشتراك في ورش العمل
المجانية المقدمة من قبل مجلس التنمية القتصادية الخاصة بالبرنامج التعليمي.
لهذا الموسم ،سيقدم مجلس التنمية االقتصادية ورشة عمل مقدمة لمحبي فن النحت على الرمل
في البحرين ،مقدمة من قبل مجموعة من منتسبي وزارة التربية والتعليم الذين تدربوا على يد
الفنان العالمي سودارسان باتنيك في السنوات الماضية .كما سيقدم البرنامج وورشة عمل بعنوان
"الخط الصعربي" ،تناغم وحوار عبر فن الخط الذي يدمج بين الخط العربي وروح خطوط الشرق
األقصى ،مقدمة من الفنان البحريني جعفر حمزة ،مؤلف وكاتب ،ومبتكر للخط الصعربي.
تقدم هيئة البحرين للثقافة واآلثار ورش عمل متنوعة في مجاالت الموسيقى ،التصوير،
بينما
ّ
الحرف وغيرها وفي مواقع ثقافية مختلفة كالمكتبة الخليفية ،مسرح البحرين الوطني ومتحف
موقع قلعة البحرين .ففي المسرح المرن التابع لمسرح البحرين الوطني سيقدم حمد إبراهيم
أساسيات اإلنتاج الموسيقي فيما يعمل يوسف ياسين على تعليم المشاركين فن االستماع،
كما تقام ورشة عمل الموسيقى ضمن وسائل التواصل مع عيسى نجم ،وجلسة حوارية عن
حداد .أما في متحف موقع قلعة البحرين فسيكون الجمهور على موعد مع
الموسيقى مع محمد ّ
ورشة عمل حياكة النقدة وصناعة البيوت البحرينية القديمة.

يقدم مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث ورشة عمل في ذاكرة المكان  -عمارة بن مطر مع غادة
بدوره ّ
خنجي بعنوان "أعطها أفضل لقطة" ،وهي ورشة تتناول مواضيع متعلقة بالتصوير الفوتوغرافي.
لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع
أمر ال بد منه نظرًا لمحدودية المقاعد.
ٍ
معظم ورش العمل مجانية ،ولكن التسجيل ٌ
اإللكتروني للمهرجانwww.springofculture.org/education .

ورش العمل التعليمية
الورشة

التاريخ

الوقت

المكان

العمر

التسجيل

أساسيات اإلنتاج -
الداخل
الموسيقى من ّ
مع حمد إبراهيم

السبت
 02مارس

 11صباحًا

المسرح المرن -
مسرح البحرين الوطني

 16سنة
فما فوق

www.culture.gov.bh

ورشة صناعة البيوت
البحرينية القديمة

الخميس
 07مارس

مساء
5-4
ً

متحف موقع
قلعة البحرين

12 - 10
سنة

www.culture.gov.bh

فن النحت على الرمل
ّ
بالتعاون مع وزارة
التربية والتعليم

الجمعة
 08مارس

مساء
6-4
ً

شاطئ متحف موقع
قلعة البحرين

عائالت

@education
springofculture.org

الورشة

التاريخ

الوقت

المكان

العمر

التسجيل

الورشة

فن االستماع
ّ
مع يوسف ياسين

السبت
 09مارس

 11صباحًا

المسرح المرن -
مسرح البحرين الوطني

 16سنة
فما فوق

www.culture.gov.bh

الخط الصعربي
مع جعفر حمزة

السبت
 09مارس

مساء
8-4
ً

مجمع سار

 10سنوات @education
springofculture.org
فما فوق

احتماالت حديثة
للموسيقى الشعبية
مع فرقة محمد بن فارس (عارف
بوجيري) بمشاركة مجموعة من
الموسيقيين الشباب

التاريخ

الوقت

المكان

العمر

التسجيل

السبت
 23مارس

 11صباحًا

المسرح المرن -
مسرح البحرين الوطني

 16سنة
فما فوق

www.culture.gov.bh

أعطها أفضل لقطة
مع غادة خنجي

السبت
 09و 23مارس

مساء
7-4
ً

ذاكرة المكان -
عمارة بن مطر

 18سنة
فما فوق

@binmatarhouse
gmail.com

الهارموني المعاصر

السبت
 30مارس

 11صباحًا

المسرح المرن -
مسرح البحرين الوطني

 16سنة
فما فوق

www.culture.gov.bh

الموسيقي ضمن
وسائل التواصل
مع عيسى نجم

السبت
 16مارس

 11صباحًا

المسرح المرن -
مسرح البحرين الوطني

 16سنة
فما فوق

www.culture.gov.bh

جلسة حوارية عن
الموسيقي
الموسيقى وحياة
ّ
حداد
مع محمد ّ

السبت
 06أبريل

 11صباحًا

المسرح المرن -
مسرح البحرين الوطني

 16سنة
فما فوق

www.culture.gov.bh

هديتي ألمي

السبت
 16مارس

مساء
6-4
ً

متحف موقع
قلعة البحرين

12 - 10
سنة

www.culture.gov.bh

لمحات من العمارة
البحرينية التقليدية

السبت
 06أبريل

11:30 - 10
صباحًا

المكتبة الخليفية

16 - 10
سنوات

www.culture.gov.bh

حياكة النقدة

السبت
 06أبريل

مساء
5-4
ً

متحف موقع
قلعة البحرين

 18سنة
فما فوق

www.culture.gov.bh

مجتمع
برنامج المجتمع يهدف إلى الوصول إلى جميع فئات المجتمع وباألخص األقل حظًا إلشراكها في
المهرجان ،حيث يلتزم مجلس التنمية االقتصادية سنويًا بسلسلة من البرامج االجتماعية المتنوعة
التي تتضمن ُورش عمل مقدمة من قبل أخصائيين عالميين ومحليين ومحاضرات وعروض فنية
وتوزيع دعوات على هذه الفئات بما فيها قطاع التعليم الحكومي وقطاع المؤسسات االجتماعية
كدور تأهيل ورعاية المعاقين ودور المسنن ودور األيتام وغيرها من المؤسسات الراعية لهذه الفئات.
ضمن فعاليات ربيع الثقافة  ،2019سيتم توجيه دعوة لمجموعة من منتسبي دار بنك البحرين
الوطني لـتأهيل المعاقين ،لحضور ورشة عمل في مجال العالج بالصوت والموسيقى مقدمة من
قبل الخبيرة البحرينية نور فيصل مؤسسة "مشروع رنين" "المشروع األول المرخص في مجال
العالج بالصوت والموسيقى في البحرين".
كما سيقدم برنامج المجتمع الورش التالية لمنسبي وزارة التربية والتعليم من مدرسين وطلبة،
ورشة بعنوان تطبيقات الحاسب اآللي في الموسيقى ،لمدة أسبوع مقدمة من قبل الدكتور محمد
الباشا من مصر الحاصل على دكتوراه في الفلسفة والفنون ،والذي يعمل حاليا أستاذ تأليف
موسيقى وقيادة األوركسترا بأكاديمية الفنون بالقاهرة ،مؤسس أوركسترا الساقية الوتري ،وقائد
لألوركسترا مع جميع األوركسترات المصرية .باإلضافة إلى ورشة عمل لمدة أسبوع في مجال فن
اإليحاء الصامت ،مقدمة من قبل الممثل والمسرحي اإليمائي ،والمخرج والمؤلف ،سعيد سالمة،
من فلسطين والذي شارك في معظم المهرجانات المسرحية اإليمائية الدولية والذي قام مؤخرًا
بتدريب الناشئة في مدينة الشارقة وفي دولة ُعمان .باإلضافة إلى ورشتي عمل بعنوان التدريس

من خالل التمثيل ،وفن الخطابة مقدمة من قبل األخصائية البحرينية رقية العامر إحدى مؤسسي مدرسة الفنون المسرحية األولى
في البحرين ( )www.ssdabahrain.comالمسجلة لدى أكاديمية لندن للفنون المسرحية ،لتقدم ورشتها بالتعاون مع دنيا حميد
األخصائية البحرينية في مجال مسرح الطفل ،كما ستقوم الخبيرتان بتقديم ورشة عمل لمجموعة من طالب جامعة البحرين في مجال
المسرح الشكسبيري.
كما ونفخر بأننا نشطاء في مختلف الفعاليات التي تخدم المجتمع ،حيث في السنوات القليلة الماضية تم إضافة فعاليات مسرح
الشارع لربيع الثقافة ،وهي عبارة عن عروض فنية مسرحية ،تقدم مجانًا للعامة وتتجول في جميع أنحاء البحرين .ولحرص المهرجان
على الوصول للفئات األقل حظًا ،فإننا نقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة من أجل أن تقدم هذه العروض لهذه الفئات في
مراكزهم ومدارسهم ومؤسساتهم.
ولموسم ربيع الثقافة الحالي ،سيخصص عرض "أكروبات غانا" وعرض "ولينسكي الرائع" من األرجنتين لتقدم خصيصًا لدار بنك
البحرين الوطني لتاهيل المعاقين.
باإلضافة إلى ما سبق ،يتعاون مجلس التنمية االقتصادية مع أصحاب المشاريع التجارية المحلية البيت ّية والصغيرة بالتعاون مع
تمكين ،لفتح المجال أمامهم لالستفادة من فرصة التسويق لمشاريعهم من خالل البيع في االمقهى المتواجد في موقع الفعاليات
في خليج البحرين.
كما أننا أيضًا نعتبر أنفسنا مسؤولون من الناحية البيئ ّية ،حيث تتم طباعة جميع مواد المهرجان اإلعالنية على أوراق صديقة للبيئة
والحرص على إنتاج عدد أقل من المواد الترويجية الورقية.
www.springofculture.org/community

مواهب
البرنامج الذي يقدم ورش عمل على مستوى عالمي ومتخصص في مجاالت فنية وثقافية مختلفة
للشباب البحريني الذي لديه المهارة والموهبة والرغبة في تطوير نفسه .فقد تم التعاون هذا
الموسم بين مجلس التنمية االقتصادية وبين مركز ال فونتين للفن المعاصر على تقديم ورشة
عمل في مجال الفنون التركيبية لعدد من المواهب البحرينية من قبل الفنان التركي العالمي
يحول المواد االعتيادية المألوفة إلى أعمل فنية عالمية فريدة
علي بايوغلو ،الفنان الملهم الذي
ّ
من نوعها .هذا باإلضافة إلى ورشة عمل في مجال فن التطريز األبليكية لعدد من منتسبي مركز
تنمية الصناعات البحرينية لبعض المواهب البحرينية المهتمة بهذا النوع من الفن ،مقدمة من
الفنان الهندي كارتيك تشاتشان الذي ساهم في إنشاء مشاريع مستدامة تخدم المجتمعات
المحل ّية األقل حظًا في وطنه.

وورشة عمل مقدمة من قبل الخبير والمخرج والمؤلف المسرحي سعيد سالمة من فلسطين لمجموعة من طلبة وزارة التربية
والتعليم في مجال اإليماء ،المسرح الصامت.
كما يرعى المهرجان المواهب الموسيقية والغنائية واالستعراضية للبحرينيين من خالل إعطائهم الفرصة لعرض مواهبهم
لجمهور ربيع الثقافة في موقع الفعاليات على مدى فترة المهرجان ،حيث يخصص فقرة "ما قبل العروض" والتي تقام سنويا برعاية
مجلس التنمية االقتصادية في موقع مسرح المهرجان في خليج البحرين.
www.springofculture.org/talent

لكي يستمتع الجميع

أماكن الفعاليات
وأرقام االتصال

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.

للمزيد من المعلومات ،الرجاء زيارة إحدى منصات ربيع الثقافة المتواجدة في
مجمع السيف واألڤنيوز 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

• •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.

تذاكر عرض الصوت والضوء يتم شراؤها بمتحف موقع قلعة البحرين أو على +97317786484

أرقام االتصال

التعليمات

للمعلومات العامة

39900630

هيئة البحرين للثقافة واآلثار

80008089

مركز ّ
محمد آل خليفة لل ّثقافة والبحوث
الشيخ إبراهيم بن
ّ

17322549

البارح للفنون التشكيلية

17717707

مركز الفونتين للفن المعاصر

17230123

حمل تطبيق قارىء
ِّ .1
رمز االستجابة السريعة
( )QR Codeعلى
هاتفك الذكي من متجر
التطبيقات (.)App Store
 .2امسح رمز االستجابة السريعة
الخاص بالموقع المطلوب
بواسطة التطبيق.

األڤنيوز
THE AVENUES
https://goo.gl/maps/Z4um5ddos3K2

البارح للفنون التشكيلية
ALBAREH ART GALLERY

https://goo.gl/maps/p2sSfSvzRVS2

01
02

08
09
10
11
12

)النخيل سنتر (سار
NAKHEEL CENTRE (SAAR)
https://goo.gl/maps/z59Kco5q6To

باب البحرين
BAB AL-BAHRAIN
https://goo.gl/maps/1yW36LSgtrr

)أمواج (الالجون
AMWAJ LAGOON

https://goo.gl/maps/yo1CRq1BbrG2

 إبراهيم العر ّيض- بيت الشعر
HOUSE OF POETRY - EBRAHIM AL ARRAYED
https://goo.gl/maps/x2NfiwLuAm82

بيت عبداهلل الزا ّيد لتراث البحرين الصحفي
ABDULLAH AL-ZAYED FOR BAHRAINI
PRESS HERITAGE
https://goo.gl/maps/8cSRPkgSNiA2

الصالة الثقافية
CULTURAL HALL

https://goo.gl/maps/cXjVJjLwzRJ2

388 العدلية مجمع
ADLIYA BLOCK 338

https://goo.gl/maps/E8MqcoePo3x

 موقف سيارات نادي الحالة- المحرق
MUHARRAQ - AL HALA CLUB PARKING
https://goo.gl/maps/WUbX4zpc8tC2

المركز اإلقليمي العربي للتراث العالمي
ARAB REGIONAL CENTRE FOR WORLD HERITAGE
https://goo.gl/maps/LBZDzQvaos92

المكتبة الخليفية
AL-KHALIFIYAH LIBRARY

https://goo.gl/maps/MsFfNLcyRot
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رفاع بالمز
RIFFA PALMS
https://goo.gl/maps/jaFMDcvfq6E2

شاطئ المراسي
MARASSI BEACH		

https://goo.gl/maps/46ARjdSGCU72

فندق الريتز كارلتون البحرين
RITZ - CARLTON HOTEL

https://goo.gl/maps/QWuNSBkLcxn

قاعة محمد بن فارس لصوت الفن الخليجي
MOHAMMED BIN FARIS MUSIC HALL
https://goo.gl/maps/MLkZ6jUoUdA2

متحف البحرين الوطني
BAHRAIN NATIONAL MUSEUM
https://goo.gl/maps/WcvQDxjk7Tq

بيت غازي القصيبي
HOUSE OF GHAZI AL GOSAIBI
https://goo.gl/maps/JarK3iHBmKk

خليج البحرين
BAHRAIN BAY

https://goo.gl/maps/Dr2cAQqWx8A2

الرفاع
ّ دار
DAR AL RIFFA

https://goo.gl/maps/R19PxjMjXhS2

المحرق
دار
ّ
DAR AL MUHARRAQ

https://goo.gl/maps/gMuoKKM6rZp

 عمارة بن مطر- ذاكرة المكان
MEMORY OF THE PLACE - MATAR HOUSE
https://goo.gl/maps/18EBy8HeHHm
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محمد آل خليفة للثقافة والبحوث
مركز الشيخ إبراهيم بن
ّ
SH. EBRAHIM BIN MOHAMMED AL KHALIFA
CENTRE FOR CULTURE & RESEARCH
https://goo.gl/maps/E8xGi4C77732

مركز الفنون
ART CENTRE

متحف موقع قلعة البحرين
QAL’AT AL BAHRAIN SITE MUSEUM
https://goo.gl/maps/L6ZnQDsdWrS2

المحرق
- مجمع السيف
ّ
SEEF MALL MUHARRAQ

https://goo.gl/maps/sHGfCAs6DQM2

https://goo.gl/maps/DWpqxCG76E32

مركز الفونتين للفن المعاصر
LA FONTAINE CENTRE OF CONTEMPORARY ART

 منطقة السيف- مجمع السيف
SEEF MALL, SEEF DISTRICT

https://goo.gl/maps/FMgHp87o7VL2

مسرح البحرين الوطني
BAHRAIN NATIONAL THEATRE
https://goo.gl/maps/y9jhyV791Sq

 صالة االستقبال- مطار البحرين الدولي
BAHRAIN INTERNATIONAL
AIRPORT - ARRIVALS HALL
https://goo.gl/ma8ehj

https://goo.gl/maps/iof4Ld9Npdp

 الجنبية- مجمع المركادو
EL MERCADO MALL
https://goo.gl/maps/EVbzKtpT9ZM2

مجمع سار
SAAR MALL
https://goo.gl/7KCE6x
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CONTACT NUMBERS

INSTRUCTIONS:

General Information

39900630

Bahrain Authority for Culture & Antiquities

80008089

Shaikh Ebrahim bin Mohammed Al Khalifa Center
for Culture and Research

17322549

Albareh Art Gallery

17717707

La Fontaine Art Centre

17230123

1. Download a QR
Code Reader
on your smart
phone from the
App Store.
2. Scan the QR code
of the required
location.

منتزه ومحمية دوحة عراد
DOOHAT ARAD - ARAD BAY
PROTECTED AREA & PARK
https://goo.gl/maps/C6uQ59n8dAr

)منتزه األمير خليفة بن سلمان (الحد
PRINCE KHALIFA BIN SALMAN PARK (HIDD)
https://goo.gl/maps/14xgqMt8ppw
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