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بوب أب
عروض شارع عائل ّية،
تقدم في مناطق
مجان ّية ّ
مختلفة حول البحرين.
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تذاكر مطلوبة
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المذكورة ضمن الكت ّيب.

مجاني
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ّ
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مجاني.
الدخول لهذه الفعال ّيات
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مقاعد محدودة
ُينصح بالحضور مبكرًا
نظرًا لمحدود ّية المقاعد.

بدعم من
ٍ
التسجيل مطلوب
هذه الفعال ّية تتط ّلب التسجيل.

مجتمع
خاصة لجمع ّيات
فعال ّية
ّ
مختصة برعاية فئات
خير ّية
ّ
مع ّينة من المجتمع.

عائلــــة
هذه الفعال ّية مالئمة
لجميع أفراد العائلة.

ُّ
تعلم
تقدم ورشًا
فعال ّية تعليم ّية ّ
تدريب ّية تتط ّلب التّسجيل.
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من دلمون،

للسنة الخامسة عشرة على التوالي ،يعود إلينا مهرجان ربيع الثقافة حام ً
ال معه مفاجآت تالئم اهتمامات
يقدم المهرجان باقة متنوعة من الفعاليات والبرامج واألنشطة
الجمهور من مختلف األذواق واألعمار ،حيث
ّ
التي تستضيفها المؤسسات الثقافية والمواقع التاريخية والمعالم العمرانية في مملكة البحرين ،لتمد جسور
التواصل الثقافي مع العالم.

الفني «ماذا لو أن راشد لم يكن!» ،الذي يحاول أن يقرأ
كما يحتضن ستوديو  – 244منتزه ومحمية دوحة عراد العرض
ّ
عرض من سينوغرافيا وإخراج الفنّان خالد الرويعي.
الجماليات الدفينة في أعمال الفنان البحريني راشد العريفي ،عبر
ٍ
ّ
فيدشن المعرض الفردي «تحية لفرناندو بوتيرو» ألعمال الفنان البحريني محمد
أما معرض البارح للفنون التشكيلية،
معرض آخر للفنانة اللبنانية زينة عاصي بعنوان «ورق جدران» والذي يعكس التحوالت التي طرأت
المهدي ،باإلضافة إلى
ٍ
على البيئات الحضرية المعاصرة .ويستضيف مركز الفونتين للفن المعاصر معرض «أعد التواصل» ،وهو معرض فني
كوسيط فني خاص بهم.
يوحد رؤية مجموعة من الفنانين المعروفين الذين استخدموا أبواب الفونتين القديمة
ٍ
ّ

مهرجان سنوي تساهم فيه هيئة البحرين للثقافة واآلثار ،مجلس التنمية االقتصادية ومركز الشيخ إبراهيم بن
محمد آل خليفة للثقافة والبحوث ،بالتعاون مع معرض البارح للفنون التشكيلية ومركز الفونتين للفن المعاصر.

مكون من شاشات عرض
إلى جانب الطاقات اإلبداعية المحلية ،يقدم هذا الموسم معرض فني مرئي ومسموع
ّ
متعددة بعنوان «طبوغرافية الهواء» للفنانة االسكتلندية الدنماركية شونا إيلينغوورث ،وذلك في متحف البحرين
وبدعم من
الوطني .يأتي هذا المعرض من ِق َبل «ذا وابينغ بروجيكت» – لندن ،بالتعاون مع متحف البحرين الوطني،
ٍ
المجلس الثقافي البريطاني DCMS ،و ،GREATوذلك عبر البرنامج البريطاني-الخليجي للمعارض .كما يستضيف
متحف البحرين الوطني المعرض الفردي األول للفنان اإليطالي إزيو غريباودو ،والذي ُيقام للمرة األولى في المنطقة.

رحلة تحت األمواج لغاية  16مارس بمتحف البحرين
يستمر معرض «في أعماق العصر الجوراسي» بأخذ جمهوره في
ٍ
الوطني ،حيث يقدم هذا المعرض المغاير تجربة تفاعلية ال تشبه المعارض االعتيادية ،بأحافير حقيقية ونسخ طبق
بدعم من
األصل عنها ،وعروض األفالم المصنوعة بتقنية الصور المنشأة بالحاسوب ( .)CGIيأتي هذا المعرض
ٍ
المجلس الثقافي البريطاني DCMS ،و ،GREATوذلك عبر البرنامج البريطاني  -الخليجي للثقافة والرياضة.

عرض استثنائي للرقص المعاصر بعنوان «دموع حديد»
ويحتفل مسرح البحرين الوطني بيوم السياحة العربي ،مع
ٍ
احتفاء بإرث المعمارية الراحلة زها حديد ،عبر استكشاف صلتها بدراويش الصوفية على الطريقة المولوية ،حيث
ً
واحتفاء بالموسيقى
موازاة للحركات الدائرية لرقص الدراويش.
تتفادى في معمارها الخطوط المستقيمة في
ٍ
ً
البحرينية األوركسترالية ،يحتضن المسرح الوطني أمسية «ألحان الزمن الجميل» ألوركسترا بلغاريا السيمفوني
بقيادة مبارك نجم وديان بافلوف ،بمصاحبة نخبة من الموسيقيين البحرينيين.

تأتي نسخة المهرجان لهذا العام في إطار شعار هيئة البحرين للثقافة واآلثار لعام « 2020دلمون ،حيث الكثافة».
وينطلق المهرجان كما في كل عام يوم  25فبراير ،بالتزامن مع يوم السياحة العربي الذي تم اعتماده حين كانت
المنامة عاصمة السياحة العربية لعام  ،2013وهو ذات التاريخ الذي يصادف ذكرى ميالد الرحالة العربي ابن بطوطة.

بدءا من معرض «ما يفعله الليل» والذي يقدم
موسم المهرجان لهذا العام يقدم العديد من المعارض الفنية المحليةً ،
آخر أعمال الفنان عبدالرحيم شريف ،والذي ُيعيد دراسة العالقة بين الموضوع واللوحة ،ويركّ ز على أهمية المزامنة بين
رائعا بين اثنين من المبدعين البحرينيين،
النص والصور .أما المعرض المشترك «البعد الرابع»،
فسيقدم حوا ًرا فن ًيا ً
ّ
والنحات الشهير الفنان خالد فرحان.
هما رائدة الفن بالبورسلين هدى الساعي،
ّ

عروضا لمح ّبي الموسيقى واإلثارة ،حيث يستضيف حفل النجمة العالمية الحائزة على
يقدم مسرح خليج البحرين
ً
كما ّ
حفل مم ّيز يجمعهما ويمزج ما بين األغاني
جائزة غرامي السيدة لورين هيل ،وسيتألق كل من عمر كمال وبانه في
ٍ
«تجار بوليوود».
عرض
بلمسة عصر ّية ،باإلضافة إلى
العربية واإلنجليزية
ٍ
مسرحي استثنائي ساحر مفعم بالحياة بعنوان ّ
ّ
ٍ

ليلة مغايرة
عروضا موسيقية رائعة للجميع .تأخذكم أمسية بارباروس بويوكاكان في
أما الصالة الثقافية ،فتحتضن
ً
ٍ
بلغات مختلفة ،كالفرنسية،
آن واحد ،حيث يمزج المغني التركي الشهير ،بين مختلف األساليب ويؤدي
ٍ
وساحرة في ٍ
اإلنجليزية ،اإليطالية ،اليونانية ،البرتغالية ،اإلسبانية والعربية.
وفي عرضهم المبهر لجميع األعمار ،يأتي حفل الثنائي األلماني «بيانوتيمنت» إلى البحرين ،والذي أذهل العالم ألكثر
ٌ
مزيج مثالي من كوميديا
حد سواء ،وهو
عاما.
ٌ
حفل موسيقي رائع ومثالي لألطفال الصغار وكبار السن على ٍ
من ً 20
البيانو والبراعة المذهلة.
إلى جانب الترفيه ،يقدم مهرجان ربيع الثقافة باقة من المحاضرات الفكرية والجلسات النقاشية .يصاحب معرض
«طبوغرافية الهواء» جلسة نقاشية تدرس تأثير التغيير الجيوسياسي ،التكنولوجي والبيئي السريع على تكوين،
الجوي .كما تحتضن قاعة المحاضرات بمتحف البحرين الوطني دورة تدريبية لفنانين
طبيعة واستخدام المجال
ّ
األفالم واألفالم الوثائقية ،يرافقها عرض مجموعة نادرة من أعمال فنّانين مم ّيزين في هذا المجال.
أما مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث ،فيستضيف سلسلة من الفعاليات األدبية
والفكرية ،تشمل محاضرة للصحفي المصري إبراهيم عيسى سيتط ّرق خاللها للرواية التاريخية ،ومحاضرة
بعنوان «نفسية اإلنسان الروسي بين الشرق والغرب» لإلعالمي أرتيوم كابشوك ،ومحاضرة حول «الكتابة وهرمون
السعادة» للروائي الكويتي طالب الرفاعي ،والكثير من الفعاليات الثقافية .كما تقدم الفنانة هال آل خليفة أحدث
أعمالها الفنية في عمارة بن مطر تحت عنوان «أين نجلس؟» ،ومعرض «الدليل على الوجود» للفنانة مي المعتز،
وهو المعرض الفردي األول لها.
إلى جانب ذلك ،يقدم مركز الشيخ إبراهيم أمسياته الموسيقية األسبوعية لفرقة محمد بن فارس ّ
كل يوم خميس
في قاعة محمد بن فارس لفن الصوت الخليجي ،باإلضافة إلى أمسية موسيقية يابانية لعازفة الكونة الكوتو نايوكو
كوكوتشي ،أمسية تجمع عازف البيانو الفلسطيني فادي ديب بالفنانة الفلسطينية اليابانية مريم تماري ،وأمسية
حوارية موسيقية ما بين عازف القانون اللبناني إيلي أشقر وعازف الغيتار مانويل ديلغادو .كما يحتضن بيت الشعر

الشاعر السعودي أحمد العلي ألمسيته «سوفنير المقاعد المتقابلة» ،وأمسية للشاعر سمير درويش تحت عنوان
«مكانة المرأة في المشهد الشعري المصري».
وال يكتمل موسم ربيع الثقافة من دون فعالياته الموجهة لألطفال .حيث تقدم مجموعة المسرح البريطانية
عرضا مذه ً
ال من عالء الدين وعرض موسيقي لحكاية روميو وجولييت .كما يمكن لألطفال والكبار
إنترتيمنت اليف
ً
استعادة ذكرياتهم مع شخصيات السيد رجل واآلنسة الصغيرة وهي تظهر للحياة من خالل عرض مضحك للدمى.
باإلضافة إلى فعالية «سرد القصص الشعب ّية» مع مجموعة من القصص التراثية التي ستعود باألطفال للحياة في
أحياء المح ّرق القديمة.
لمح ّبي القراءة واألدب موعد مع معرض البحرين الدولي للكتاب في نسخته التاسعة عشرة ،مع دولة الكويت
كضيف شرف هذه النسخة ،حيث يجمع دور النشر وبائعي الكتب اإلقليميين والدوليين وأهم الكتب وأحدثها تحت
سقف واحد ،ترافقه الفعاليات الثقافية المتنوعة التي تشمل تدشين الكتب ،جلسات القراءة ،المناقشات ،المعارض
ٍ
وبرنامج تعليمي ممتع وحافل لنشر ورعاية حب القراءة
مخصص لألطفال
جناح
والكثير غيرها .ذلك باإلضافة إلى
ٍ
ٍ
ٍ
في أوساط هذا الجيل الرقمي.
ابتداء من موقع
عدد من المواقع األثرية شمال البحرين،
موعد مع «واكثون اآلثار» إلى
كما سيكون الجمهور على
ٍ
ٍ
ً
قلعة البحرين الذي يمر عبر المزارع المحيطة بالموقع ،موقع الحلة اإلسالمي ،موقع مدافن الحجر ،تالل مدافن
جزء من تاريخ
وختاما بموقع معابد باربار .كما سيتع ّرف المشاركون في «جولة األعشاب الطبية» على
الشاخورة
ٍ
ً
الجزيرةّ ،
يطلعون على مختلف النباتات واألعشاب الطبية ،تليها زيارة إلى المصنع للتعرف عن قرب على عملية
تقطير هذه األدوية الشعبية.
ّ
مستعرضا
لعشاق األفالم والسينما العالمية نصيب في هذا الموسم ،حيث ينطلق مهرجان البحرين السينمائي
ً
تشجيعا للمبدعين في مجال صناعة األفالم ،وليحتفي المهرجان بالسينمائيين والمثقفين
المواهب الشابة،
ً
والفنانين من المنطقة العربية ،عبر برامج وفعاليات سينمائية متنوعة تقام طوال أيام المهرجان .وتأتي عروض

ثالثة أفالم سينمائية تونسية ضمن مهرجان األفالم التونسية ،وأربعة أفالم رسوم متحركة يابانية تُعرض ضمن
مهرجان اليابان للرسوم المتحركة.

وهنالك الكثير من الفعال ّيات في انتظاركم هذا الموسم ،وبالطبع يحمل مهرجان ربيع الثقافة في نسخته الخامسة
عشرة في جعبته جدوالً حاف ً
ال بالكثير من الورش المعنية برعاية وصقل المواهب الفنية الشابة.

عرضا للفيلم اإليطالي الكالسيكي من إنتاج عام « 1948سارق الدراجة» ،فيلم «الزمن
ويحتضن مركز زوار مسار اللؤلؤ
ً
سيعرض الفيلم
الباقي» من العام  2009للمخرج إيليا سليمان ،وفيلم من بوليوود «الجان ،ذات مرة في الهند» .كما ُ
السوداني «ستموت في العشرين» ،أحد أهم إنتاجات السينما السودانية ،وذلك في متحف البحرين الوطني .في
حين يقدم متحف موقع قلعة البحرين ليلة األفالم العربية الكالسيكية مع فيلم «فيروز هانم» ،وفيلم «أليس في
بالد العجائب» من إنتاج عام .2010

لمواكبة أحدث األخبار حول المهرجان ،تابعونا على حسابنا الرسمي ( )@springofcultureعلى انستغرام ،تويتر،
فيسبوك ويوتيوب.

أمسيات ساحرة
وتستمر العروض الشعبية في دار الرفاع ودار المح ّرق لتلقي الضوء على اإلرث غير المادي للبحرين في
ٍ
للجمهور .ويتواصل تقديم اللقاء األسبوعي المتجدد في باب البحرين «الخامسة بتوقيت الباب» ،ما بين الموسيقى،
محاكاة لديناميكية المكان وقيمته التاريخية .وتواصل قلعة البحرين احتضان العروض التفاعلية
الجوالت والورش ،في
ٍ
«الصوت والضوء» التي تستعرض تاريخ هذا الموقع الضارب في الزمن ،منذ حضارة دلمون وحتى اليوم.
ّ
ليدشن كتابه وفيلمه الوثائقي للعام الخامس على التوالي ،ليو ّثق التجربة
كما يعود مشروع «الطعام ثقافة»
اإلبداعية التي تهدف لدراسة وتفسير التداخل المميز بين أدوات الفنون البصرية ،الموسيقى ،األزياء ،والطعام،
طاه وفنان وما مر به من مراحل مختلفة شكلت المالمح المميزة للعمل النهائي.
والذي ينقل للجمهور تجربة كل
ٍ
كما ونفخر بأننا نشطاء في مختلف الفعاليات التي تخدم المجتمع ،حيث يقدم برنامج مسرح الشارع المجاني هذا
العام أربع عروض مسرحية عالمية مناسبة لجميع افراد العائلة تقدم مجانا للعامة وتتجول في جميع أنحاء البحرين،
و«العصي الراقصة».
وهي «عجلة الحياة» و«الثنائي الهولندي الطائر» و«مارلون باندا»
ّ

كما يمكنكم ّ
االطالع على كامل تفاصيل المهرجان وأنشطته وفعالياته والتسجيل في الورش المختلفة عبر
موقعنا اإللكتروني www.springofculture.org
نرجو في الختام أن تنال فعاليات وأنشطة مهرجان ربيع الثقافة إعجابكم ،ونتطلع إلى دعمكم وتواصلكم معنا،
فبحضوركم يتألّق المهرجان وتنبض فعالياته وأنشطته المختلفة بالحياة.
تمنياتنا لكم بقضاء أمتع األوقات!
مع تح ّيات
فريق مهرجان ربيع الثقافة

لالستفسار:

برنامج الفعاليات  22 - 09فبراير

األسبوع 1

WWW.SPRINGOFCULTURE.ORG

ت+973 3990 0630 :

األحــد

االثنين

الثالثــاء

األربعــاء

الخميــس

الجمعــة

السبــت

 09فبراير

 10فبراير

 11فبراير

 12فبراير

 13فبراير

 14فبراير

 15فبراير

•في أعماق العصر الجوراسي
•معرض البحرين السنوي
التشكيلية الـ 46
للفنون
ّ

 16فبراير

س؟
• َ
أين نجلِ ُ
•في أعماق العصر الجوراسي
•معرض البحرين السنوي
للفنون
التشكيلية الـ 46
ّ

األسبوع 2

مطلوب تذاكر
عروض الشارع «بوب أب»

•في أعماق العصر الجوراسي
•معرض البحرين السنوي
التشكيلية الـ 46
للفنون
ّ

 17فبراير

س؟
• َ
أين نجلِ ُ
•في أعماق العصر الجوراسي
•معرض البحرين السنوي
للفنون
التشكيلية الـ 46
ّ

•عرض الصوت والضوء

 18فبراير

•تحية إلى فرناندو بوتيرو
•عرض الصوت والضوء
•اإلثنوغرافيا المعمارية
س؟
• َ
أين نجلِ ُ

•في أعماق العصر الجوراسي
•معرض البحرين السنوي
التشكيلية الـ 46
للفنون
ّ

 19فبراير

•تحية إلى فرناندو بوتيرو
س؟
• َ
أين نجلِ ُ
•في أعماق العصر الجوراسي
•معرض البحرين السنوي
التشكيلية الـ 46
للفنون
ّ
•اإلثنوغرافيا المعمارية

•الخامسة بتوقيت الباب
•فرقة محمد بن فارس لفن
الصوت الخليجي
•عرض الصوت والضوء
•في أعماق العصر الجوراسي
•معرض البحرين السنوي
التشكيلية الـ 46
للفنون
ّ

 20فبراير

•الثنائي الهولندي الطائر
•الخامسة بتوقيت الباب
•فرقة محمد بن فارس لفن
الصوت الخليجي
•عرض الصوت والضوء
•تحية إلى فرناندو بوتيرو
س؟
• َ
أين نجلِ ُ
•في أعماق العصر الجوراسي
•معرض البحرين السنوي
التشكيلية الـ 46
للفنون
ّ
•اإلثنوغرافيا المعمارية

•عرض الصوت والضوء
•في أعماق العصر الجوراسي
•معرض البحرين السنوي
التشكيلية الـ 46
للفنون
ّ

 21فبراير

•الثنائي الهولندي الطائر
•عرض الصوت والضوء
•في أعماق العصر الجوراسي
•معرض البحرين السنوي
التشكيلية الـ 46
للفنون
ّ

س؟
• َ
أين نجلِ ُ
•في أعماق العصر الجوراسي
•معرض البحرين السنوي
التشكيلية الـ 46
للفنون
ّ

 22فبراير

الشعبية
•سرد القصص
ّ
•الثنائي الهولندي الطائر
•تحية إلى فرناندو بوتيرو
س؟
• َ
أين نجلِ ُ
•في أعماق العصر الجوراسي
•معرض البحرين السنوي
التشكيلية الـ 46
للفنون
ّ
•اإلثنوغرافيا المعمارية

لالستفسار:

برنامج الفعاليات  29 - 23فبراير

األسبوع 3

مطلوب تذاكر
عروض الشارع «بوب أب»

WWW.SPRINGOFCULTURE.ORG

ت+973 3990 0630 :

األحــد

االثنين

الثالثــاء

األربعــاء

الخميــس

الجمعــة

السبــت

 23فبراير

 24فبراير

 25فبراير

 26فبراير

 27فبراير

 28فبراير

 29فبراير

•تحية إلى فرناندو بوتيرو
ُ
يفعله ال ّليل
•ما
س؟
• َ
أين نجلِ ُ
•في أعماق العصر الجوراسي
•معرض البحرين السنوي
التشكيلية الـ 46
للفنون
ّ
•اإلثنوغرافيا المعمارية

•تحية إلى فرناندو بوتيرو
ُ
يفعله ال ّليل
•ما
س؟
• َ
أين نجلِ ُ
•في أعماق العصر الجوراسي
•معرض البحرين السنوي
التشكيلية الـ 46
للفنون
ّ
•اإلثنوغرافيا المعمارية

•دموع حديد
•عرض الصوت والضوء
•تحية إلى فرناندو بوتيرو
ُ
يفعله ال ّليل
•ما
س؟
• َ
أين نجلِ ُ
•اإلثنوغرافيا المعمارية

•نايوكو كيكوتشي
•مهرجان األفالم التونسية
•أعد التواصل
•تحية إلى فرناندو بوتيرو
ُ
يفعله ال ّليل
•ما
س؟
• َ
أين نجلِ ُ
•في أعماق العصر الجوراسي
•معرض البحرين السنوي
التشكيلية الـ 46
للفنون
ّ
•اإلثنوغرافيا المعمارية

•عجلة الحياة
•الزمن الباقي ()2009
•تشانا أوبولي
•الخامسة بتوقيت الباب
•فرقة محمد بن فارس لفن
الصوت الخليجي
•عرض الصوت والضوء
•أعد التواصل
•تحية إلى فرناندو بوتيرو
ُ
يفعله ال ّليل
•ما
س؟
• َ
أين نجلِ ُ
•في أعماق العصر الجوراسي
•معرض البحرين السنوي
التشكيلية الـ 46
للفنون
ّ
•اإلثنوغرافيا المعمارية

•عجلة الحياة
•السيدة لورين هيل
•عرض الصوت والضوء
•أعد التواصل
ُ
يفعله ال ّليل
•ما
•في أعماق العصر الجوراسي
•معرض البحرين السنوي
التشكيلية الـ 46
للفنون
ّ

•عجلة الحياة
•واكثون اآلثار
•ستموت في العشرين ()2019
•جولة توثيقية :عمارة البحرين
الحديثة المبكرة عن قرب
المحرق
•دار
ّ
•تحية إلى فرناندو بوتيرو
•أعد التواصل
ُ
يفعله ال ّليل
•ما
س؟
• َ
أين نجلِ ُ
•في أعماق العصر الجوراسي
•معرض البحرين السنوي
التشكيلية الـ 46
للفنون
ّ
•اإلثنوغرافيا المعمارية

لالستفسار:

برنامج الفعاليات  07 - 01مارس

األسبوع 4

مطلوب تذاكر
عروض الشارع «بوب أب»

WWW.SPRINGOFCULTURE.ORG

ت+973 3990 0630 :

األحــد

االثنين

الثالثــاء

األربعــاء

الخميــس

الجمعــة

السبــت

 01مارس

 02مارس

 03مارس

 04مارس

 05مارس

 06مارس

 07مارس

•إزيو غريباودو
•أعد التواصل
•تحية إلى فرناندو بوتيرو
ُ
يفعله ال ّليل
•ما
س؟
• َ
أين نجلِ ُ
•في أعماق العصر الجوراسي
•معرض البحرين السنوي
التشكيلية الـ 46
للفنون
ّ
•اإلثنوغرافيا المعمارية

•إيلي أشقر ومانويل ديلغادو
•إزيو غريباودو
•تحية إلى فرناندو بوتيرو
ُ
يفعله ال ّليل
•ما
س؟
• َ
أين نجلِ ُ
•في أعماق العصر الجوراسي
•معرض البحرين السنوي
التشكيلية الـ 46
للفنون
ّ
•اإلثنوغرافيا المعمارية

•عرض الصوت والضوء
•أعد التواصل
•تحية إلى فرناندو بوتيرو
ُ
يفعله ال ّليل
•ما
س؟
• َ
أين نجلِ ُ
•اإلثنوغرافيا المعمارية

•مصادم هادرون الكبير:
آلة االنفجار الكبير
•السيد رجل واآلنسة الصغيرة
•مهرجان البحرين السينمائي
•مهرجان األفالم التونسية
•إزيو غريباودو
•أعد التواصل
•تحية إلى فرناندو بوتيرو
ُ
يفعله ال ّليل
•ما
س؟
• َ
أين نجلِ ُ
•في أعماق العصر الجوراسي
•معرض البحرين السنوي
التشكيلية الـ 46
للفنون
ّ
•اإلثنوغرافيا المعمارية

•أليس في بالد العجائب ()2010
العصي الراقصة
•
ّ
•السيد رجل واآلنسة الصغيرة
•مهرجان البحرين السينمائي
•الخامسة بتوقيت الباب
•فرقة محمد بن فارس لفن
الصوت الخليجي
•عرض الصوت والضوء
•إزيو غريباودو
•أعد التواصل
•تحية إلى فرناندو بوتيرو
ُ
يفعله ال ّليل
•ما
س؟
• َ
أين نجلِ ُ
•في أعماق العصر الجوراسي
•معرض البحرين السنوي
التشكيلية الـ 46
للفنون
ّ
•اإلثنوغرافيا المعمارية

العصي الراقصة
•
ّ
•عمر كمال وبانه
•عرض الصوت والضوء
•مهرجان البحرين السينمائي
•إزيو غريباودو
•أعد التواصل
ُ
يفعله ال ّليل
•ما
•في أعماق العصر الجوراسي
•معرض البحرين السنوي
التشكيلية الـ 46
للفنون
ّ

•األعشاب الطبية
العصي الراقصة
•
ّ
•السيد رجل واآلنسة الصغيرة
•مهرجان البحرين السينمائي
•دار الرفاع
•إزيو غريباودو
•أعد التواصل
•تحية إلى فرناندو بوتيرو
ُ
يفعله ال ّليل
•ما
س؟
• َ
أين نجلِ ُ
•في أعماق العصر الجوراسي
•اإلثنوغرافيا المعمارية

لالستفسار:

برنامج الفعاليات  14 - 08مارس

األسبوع 5

مطلوب تذاكر
عروض الشارع «بوب أب»

WWW.SPRINGOFCULTURE.ORG

ت+973 3990 0630 :

األحــد

االثنين

الثالثــاء

األربعــاء

الخميــس

الجمعــة

السبــت

 08مارس

 09مارس

 10مارس

 11مارس

 12مارس

 13مارس

 14مارس

•مهرجان اليابان
للرسوم المتحركة
•مهرجان البحرين السينمائي
•إزيو غريباودو
•أعد التواصل
•تحية إلى فرناندو بوتيرو
ُ
يفعله ال ّليل
•ما
س؟
• َ
أين نجلِ ُ
•في أعماق العصر الجوراسي
•اإلثنوغرافيا المعمارية

•إزيو غريباودو
•تحية إلى فرناندو بوتيرو
ُ
يفعله ال ّليل
•ما
س؟
• َ
أين نجلِ ُ
•في أعماق العصر الجوراسي
•اإلثنوغرافيا المعمارية

•عرض الصوت والضوء
•أعد التواصل
•تحية إلى فرناندو بوتيرو
ُ
يفعله ال ّليل
•ما
س؟
• َ
أين نجلِ ُ
•اإلثنوغرافيا المعمارية

•مهرجان اليابان
للرسوم المتحركة
•إزيو غريباودو
•أعد التواصل
ُ
يفعله ال ّليل
•ما
س؟
• َ
أين نجلِ ُ
•في أعماق العصر الجوراسي
•اإلثنوغرافيا المعمارية

•مسرح فودفيل
الياباني التقليدي
•عرض “مارلون باندا”
•الخامسة بتوقيت الباب
•فرقة محمد بن فارس لفن
الصوت الخليجي
•عرض الصوت والضوء
•إزيو غريباودو
•أعد التواصل
ُ
يفعله ال ّليل
•ما
س؟
• َ
أين نجلِ ُ
•في أعماق العصر الجوراسي
•اإلثنوغرافيا المعمارية

•بيانوتينمنت
•عرض “مارلون باندا”
•عرض الصوت والضوء
•إزيو غريباودو
•أعد التواصل
ُ
يفعله ال ّليل
•ما
•في أعماق العصر الجوراسي

•سوفنير المقاعد المتقابلة
عرض “مارلون باندا”
•مهرجان األفالم التونسية
المحرق
•دار
ّ
•إزيو غريباودو
•أعد التواصل
س؟
• َ
أين نجلِ ُ
ُ
يفعله ال ّليل
•ما
•في أعماق العصر الجوراسي
•اإلثنوغرافيا المعمارية

لالستفسار:

برنامج الفعاليات  21 - 15مارس

األسبوع 6

مطلوب تذاكر
عروض الشارع «بوب أب»

WWW.SPRINGOFCULTURE.ORG

ت+973 3990 0630 :

األحــد

االثنين

الثالثــاء

األربعــاء

الخميــس

الجمعــة

السبــت

 15مارس

 16مارس

 17مارس

 18مارس

 19مارس

 20مارس

 21مارس

•ماذا لو أن راشد لم يكن!
•إزيو غريباودو
•أعد التواصل
ُ
يفعله ال ّليل
•ما
س؟
• َ
أين نجلِ ُ
•في أعماق العصر الجوراسي
•اإلثنوغرافيا المعمارية

•رواية تاريخ أم رواية تاريخية
•ماذا لو أن راشد لم يكن!
•إزيو غريباودو
ُ
يفعله ال ّليل
•ما
س؟
• َ
أين نجلِ ُ
•في أعماق العصر الجوراسي
•اإلثنوغرافيا المعمارية

•ماذا لو أن راشد لم يكن!
•عرض الصوت والضوء
•ورق جدران
•من زاوية مختلفة
•أعد التواصل
ُ
يفعله ال ّليل
•ما
س؟
• َ
أين نجلِ ُ
•اإلثنوغرافيا المعمارية

•ماذا لو أن راشد لم يكن!
•ورق جدران
•من زاوية مختلفة
•إزيو غريباودو
•أعد التواصل
ُ
يفعله ال ّليل
•ما
س؟
• َ
أين نجلِ ُ
•اإلثنوغرافيا المعمارية

•إنارة طريق الصحراء
العربية من الفضاء
•بارباروس
•الجان ،ذات مرة في الهند ()2001
•الخامسة بتوقيت الباب
•فرقة محمد بن فارس لفن
الصوت الخليجي
•عرض الصوت والضوء
•ورق جدران
•من زاوية مختلفة
•إزيو غريباودو
•أعد التواصل
ُ
يفعله ال ّليل
•ما
س؟
• َ
أين نجلِ ُ
•اإلثنوغرافيا المعمارية

•عرض الصوت والضوء
•من زاوية مختلفة
•إزيو غريباودو
•أعد التواصل
ُ
يفعله ال ّليل
•ما

•مسح ونسيان
•دار الرفاع
•ورق جدران
•إزيو غريباودو
•أعد التواصل
س؟
• َ
أين نجلِ ُ
•اإلثنوغرافيا المعمارية

لالستفسار:

برنامج الفعاليات  28 - 22مارس

األسبوع 7

مطلوب تذاكر
عروض الشارع «بوب أب»

WWW.SPRINGOFCULTURE.ORG

ت+973 3990 0630 :

األحــد

االثنين

الثالثــاء

األربعــاء

الخميــس

الجمعــة

السبــت

 22مارس

 23مارس

 24مارس

 25مارس

 26مارس

 27مارس

 28مارس

•ورق جدران
•من زاوية مختلفة
•إزيو غريباودو
•أعد التواصل
س؟
• َ
أين نجلِ ُ
•اإلثنوغرافيا المعمارية

•إيران وسياستها مع
الربط بالعراق
•ورق جدران
•من زاوية مختلفة
•إزيو غريباودو
س؟
• َ
أين نجلِ ُ
•اإلثنوغرافيا المعمارية

رافد
•مملكة البحرينٌ ،
حضاري مبهج
ٌ
•عرض الصوت والضوء
•ورق جدران
•من زاوية مختلفة
•أعد التواصل
س؟
• َ
أين نجلِ ُ
•اإلثنوغرافيا المعمارية

•معرض البحرين الدولي
للكتاب 19
•ر ّيا وسكينة
•ورق جدران
•من زاوية مختلفة
•إزيو غريباودو
•أعد التواصل
س؟
• َ
أين نجلِ ُ
•اإلثنوغرافيا المعمارية

•تجار بوليوود
•ر ّيا وسكينة
•الخامسة بتوقيت الباب
•فرقة محمد بن فارس لفن
الصوت الخليجي
•عرض الصوت والضوء
•معرض البحرين الدولي
للكتاب 19
•ورق جدران
•من زاوية مختلفة
•إزيو غريباودو
•أعد التواصل
س؟
• َ
أين نجلِ ُ
•اإلثنوغرافيا المعمارية

•تجار بوليوود
•عرض الصوت والضوء
•معرض البحرين الدولي
للكتاب 19
•من زاوية مختلفة
•إزيو غريباودو
•أعد التواصل

تحدي ألعاب مسار اللؤلؤ
•دوري
ّ
•البصيرة
•ألحان الزمن الجميل
المحرق
•دار
ّ
•معرض البحرين الدولي
للكتاب 19
•ورق جدران
•إزيو غريباودو
•أعد التواصل
•اإلثنوغرافيا المعمارية

لالستفسار:

برنامج الفعاليات  29مارس  04 -أبريل

األسبوع 8

مطلوب تذاكر
عروض الشارع «بوب أب»

WWW.SPRINGOFCULTURE.ORG

ت+973 3990 0630 :

األحــد

االثنين

الثالثــاء

األربعــاء

الخميــس

الجمعــة

السبــت

 29مارس

 30مارس

 31مارس

 01أبريل

 02أبريل

 03أبريل

 04أبريل

•معرض البحرين الدولي
للكتاب 19
•ورق جدران
•من زاوية مختلفة
•إزيو غريباودو
•أعد التواصل
•اإلثنوغرافيا المعمارية

•من الدباسي إلى درويش
•العرض الموسيقي
روميو وجولييت
•معرض البحرين الدولي
للكتاب 19
•ورق جدران
•من زاوية مختلفة
•إزيو غريباودو
•اإلثنوغرافيا المعمارية

•العرض الموسيقي
روميو وجولييت
•طبوغرافية الهواء جلسة نقاشية
•عرض الصوت والضوء
•معرض البحرين الدولي
للكتاب 19
•ورق جدران
•من زاوية مختلفة
•أعد التواصل
•اإلثنوغرافيا المعمارية

•توثيق تجربة الطعام ثقافة 5
•طبوغرافية الهواء
•معرض البحرين الدولي
للكتاب 19
•ورق جدران
•من زاوية مختلفة
•إزيو غريباودو
•أعد التواصل
•اإلثنوغرافيا المعمارية

•الخامسة بتوقيت الباب
•فرقة محمد بن فارس لفن
الصوت الخليجي
•عرض الصوت والضوء
•عبر مالبسنا
•معرض البحرين الدولي
للكتاب 19
•طبوغرافية الهواء
•ورق جدران
•من زاوية مختلفة
•إزيو غريباودو
•أعد التواصل

•عرض الصوت والضوء
•عبر مالبسنا
•معرض البحرين الدولي
للكتاب 19
•طبوغرافية الهواء
•من زاوية مختلفة
•إزيو غريباودو
•أعد التواصل

•مهرجان السماء
•مسار اللؤلؤ واكتشاف مغاير
•عالء الدين
•دار الرفاع
•عبر مالبسنا
•معرض البحرين الدولي
للكتاب 19
•طبوغرافية الهواء
•ورق جدران
•من زاوية مختلفة
•إزيو غريباودو
•أعد التواصل
•اإلثنوغرافيا المعمارية

لالستفسار:

برنامج الفعاليات  11 - 05أبريل

األسبوع 9

مطلوب تذاكر
عروض الشارع «بوب أب»

WWW.SPRINGOFCULTURE.ORG

ت+973 3990 0630 :

األحــد

االثنين

الثالثــاء

األربعــاء

الخميــس

الجمعــة

السبــت

 05أبريل

 06أبريل

 07أبريل

 08أبريل

 09أبريل

 10أبريل

 11أبريل

•عالء الدين
•عبر مالبسنا
•طبوغرافية الهواء
•ورق جدران
•من زاوية مختلفة
•إزيو غريباودو
•أعد التواصل
•اإلثنوغرافيا المعمارية

•مكانة المرأة في المشهد
الشعري المصري
•عالء الدين
•طبوغرافية الهواء
•ورق جدران
•من زاوية مختلفة
•إزيو غريباودو
•اإلثنوغرافيا المعمارية

•عرض الصوت والضوء
•عبر مالبسنا
•ورق جدران
•من زاوية مختلفة
•أعد التواصل
•اإلثنوغرافيا المعمارية

•إثبات وجود
•عبر مالبسنا
•طبوغرافية الهواء
•ورق جدران
•من زاوية مختلفة
•إزيو غريباودو
•أعد التواصل
•اإلثنوغرافيا المعمارية

•سارق الدراجة ()1948
•الخامسة بتوقيت الباب
•فرقة محمد بن فارس لفن
الصوت الخليجي
•عرض الصوت والضوء
•إثبات وجود
•عبر مالبسنا
•طبوغرافية الهواء
•ورق جدران
•من زاوية مختلفة
•إزيو غريباودو
•أعد التواصل

•عرض الصوت والضوء
•عبر مالبسنا
•طبوغرافية الهواء
•من زاوية مختلفة
•إزيو غريباودو
•أعد التواصل

المحرق
•دار
ّ
•إثبات وجود
•عبر مالبسنا
•طبوغرافية الهواء
•من زاوية مختلفة
•إزيو غريباودو
•أعد التواصل
•اإلثنوغرافيا المعمارية

لالستفسار:

برنامج الفعاليات  25 - 12أبريل

األسبوع 10

WWW.SPRINGOFCULTURE.ORG

ت+973 3990 0630 :

األحــد

االثنين

الثالثــاء

األربعــاء

الخميــس

الجمعــة

السبــت

 12أبريل

 13أبريل

 14أبريل

 15أبريل

 16أبريل

 17أبريل

 18أبريل

•البعد الرابع
•إثبات وجود
•عبر مالبسنا
•طبوغرافية الهواء
•من زاوية مختلفة
•إزيو غريباودو
•أعد التواصل
• اإلثنوغرافيا المعمارية

 19أبريل

األسبوع 11

مطلوب تذاكر
عروض الشارع «بوب أب»

•البعد الرابع
•إثبات وجود
•عبر مالبسنا
•طبوغرافية الهواء
•من زاوية مختلفة
•إزيو غريباودو
•أعد التواصل
• اإلثنوغرافيا المعمارية

•فن السيرة الذاتية بين
الخصوصية وتاريخ الوطن
•البعد الرابع
•إثبات وجود
•طبوغرافية الهواء
•من زاوية مختلفة
•إزيو غريباودو
•اإلثنوغرافيا المعمارية

 20أبريل

•نفسية اإلنسان الروسي
بين الغرب والشرق
•البعد الرابع
•إثبات وجود
•طبوغرافية الهواء
•من زاوية مختلفة
•إزيو غريباودو
• اإلثنوغرافيا المعمارية

•عرض الصوت والضوء
•البعد الرابع
•إثبات وجود
•عبر مالبسنا
•من زاوية مختلفة
•أعد التواصل
•اإلثنوغرافيا المعمارية

 21أبريل

•عرض الصوت والضوء
•البعد الرابع
•إثبات وجود
•عبر مالبسنا
•من زاوية مختلفة
•أعد التواصل
• اإلثنوغرافيا المعمارية

•البعد الرابع
•إثبات وجود
•عبر مالبسنا
•طبوغرافية الهواء
•من زاوية مختلفة
•إزيو غريباودو
•أعد التواصل
•اإلثنوغرافيا المعمارية

 22أبريل

•البعد الرابع
•إثبات وجود
•عبر مالبسنا
•طبوغرافية الهواء
•من زاوية مختلفة
•إزيو غريباودو
•أعد التواصل
•اإلثنوغرافيا المعمارية

•فيروز هانم ()1951
•الخامسة بتوقيت الباب
•فرقة محمد بن فارس لفن
الصوت الخليجي
•عرض الصوت والضوء
•البعد الرابع
•إثبات وجود
•عبر مالبسنا
•طبوغرافية الهواء
•من زاوية مختلفة
•إزيو غريباودو
•أعد التواصل
•اإلثنوغرافيا المعمارية

 23أبريل

•الخامسة بتوقيت الباب
•فرقة محمد بن فارس لفن
الصوت الخليجي
•عرض الصوت والضوء
•إثبات وجود
•عبر مالبسنا
•طبوغرافية الهواء
•من زاوية مختلفة
•إزيو غريباودو
•أعد التواصل
•اإلثنوغرافيا المعمارية

•عرض الصوت والضوء
•البعد الرابع
•عبر مالبسنا
•طبوغرافية الهواء
•من زاوية مختلفة
•إزيو غريباودو
•أعد التواصل

 24أبريل

•عرض الصوت والضوء
•عبر مالبسنا
•طبوغرافية الهواء
•من زاوية مختلفة
•إزيو غريباودو
•أعد التواصل

•البعد الرابع
•إثبات وجود
•عبر مالبسنا
•طبوغرافية الهواء
•من زاوية مختلفة
•إزيو غريباودو
•أعد التواصل
•اإلثنوغرافيا المعمارية

 25أبريل

•إثبات وجود
•عبر مالبسنا
•طبوغرافية الهواء
•من زاوية مختلفة
•إزيو غريباودو
•أعد التواصل

لالستفسار:

برنامج الفعاليات  30 - 26أبريل

األسبوع 12

WWW.SPRINGOFCULTURE.ORG

ت+973 3990 0630 :

األحــد

االثنين

الثالثــاء

األربعــاء

الخميــس

 26أبريل

 27أبريل

 28أبريل

 29أبريل

 30أبريل

•إثبات وجود
•عبر مالبسنا
•طبوغرافية الهواء
•من زاوية مختلفة
•إزيو غريباودو
•أعد التواصل
•اإلثنوغرافيا المعمارية

•الكتابة وهرمون السعادة
•إثبات وجود
•طبوغرافية الهواء
•من زاوية مختلفة
•إزيو غريباودو
•اإلثنوغرافيا المعمارية

•عرض الصوت والضوء
•إثبات وجود
•عبر مالبسنا
•من زاوية مختلفة
• اإلثنوغرافيا المعمارية

مطلوب تذاكر
عروض الشارع «بوب أب»

•إثبات وجود
•عبر مالبسنا
•طبوغرافية الهواء
•من زاوية مختلفة
•إزيو غريباودو
•اإلثنوغرافيا المعمارية

•الخامسة بتوقيت الباب
•فرقة محمد بن فارس لفن
الصوت الخليجي
•عرض الصوت والضوء
•إثبات وجود
•عبر مالبسنا
•طبوغرافية الهواء
•من زاوية مختلفة
•إزيو غريباودو
•اإلثنوغرافيا المعمارية

الجمعــة

السبــت

حاليًا

www.culture.gov.bh

معرض البحرين السنوي
التشكيلية الـ 46
للفنون
ّ
التاريخ
الوقت
المكان
النوع

في أعماق العصر الجوراسي
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

حاليًا –  06مارس
مساء (مغلق أيام الثالثاء)
يوميًا  8صباحًا – 8
ً
مسرح البحرين الوطني ومتحف البحرين الوطني
معرض

في نسخته الـ  ،46يحتفي 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

www.culture.gov.bh

©Nicholls Paleocreations 2009

الرسوم مشمولة ضمن
تذكرة دخول المتحف

حاليًا  16 -مارس
مساء (مغلق أيام الثالثاء)
يوميًا  8صباحًا 8 -
ً
متحف البحرين الوطني
معرض
المملكة المتحدة

يجعل معرض «في أعماق العصر الجوراسي» الحياة تدب في البحار القديمة
بواسطة األفالم المصنوعة بتقنية الصور المنشأة بالحاسوب ( ،)CGIأحافير
حقيقية ونسخ طبق األصل عن مجموعة األحافير البحرية الضخمة والفريدة
رحلة تحت
في متحف التاريخ الطبيعي .يأخذ هذا المعرض الزوار في
ٍ
وجها لوجه أمام الكائنات المدهشة التي كانت تعيش في
األمواج ،للوقوف
ً
المحيطات منذ  200مليون سنة ،عندما كانت الديناصورات تسود اليابسة.
بدعم سخي من المجلس الثقافي البريطانيDCMS ،
يأتي هذا المعرض
ٍ
و ،GREATوذلك عبر البرنامج البريطاني  -الخليجي للثقافة والرياضة
والذي يهدف إلى دعم وتشجيع إنشاء الشراكات والمشاريع التعاونية بين
المؤسسات في المملكة المتحدة والخليج.
ّ

كل يوم ثالثاء
وخميس وجمعة

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
مناسب لعمر  6سنوات فما فوق

سرد تاريخي لحكاية مملكة البحرين كما يرويها أحد أشهر مواقعها األثرية:
ٌ
ٌ
عرض تفاعلي ُيحيي تاريخ الموقع من خالل تجربة صوت ّية مرئ ّية
قلعة البحرين.
رحلة ما بين الماضي والحاضر ،مضيفةً رونقًا جمال ًيا
مم ّيزة تأخذ الجمهور في
ٍ
للموقع.
التذاكر متوفرة بمتحف موقع قلعة البحرين

www.culture.gov.bh

www.culture.gov.bh

الخامسة بتوقيت الباب
التاريخ
الوقت
المكان
النوع

كل يوم
خميس

كل يوم خميس
مساء
5
ً
باب البحرين
فعاليات متنوعة

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 www.culture.gov.bh

كل يوم
خميس

فرقة محمد بن فارس
لفن الصوت الخليجي

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

كل يوم خميس
مساء
8
ً
قاعة محمد بن فارس لفن الصوت الخليجي
غناء
مملكة البحرين
مناسب لعمر  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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هال بنت محمد آل خليفة

س؟
أين
َ
ِ
نجل ُ
التاريخ
الوقت

المكان
النوع
البلد

02/15

السبت  15فبراير  26 -مارس
مساء،
االفتتاح 7
ً
السبت  -الخميس:
مساء
 9صباح ًِا  1 -ظهرًا و  4عصرًا 7 -
ً
ذاكرة المكان :بيت بن مطر
معرض
مملكة البحرين

يمثل معرض "أين نجلس؟" أحدث مجموعة أعمال للفنانة هال آل خليفة،
وهي عبارة عن سلسلة من اللوحات المرسومة على القماش التي تتخذ من
الكراسي واألرائك موضوعًا رئيسيًا تستكشف الفنانة فيها مشاعر االنتماء
واالتصال ،والفراغ والفقدان.

02/18

اإلثنوغرافيا المعمارية
أتيليه باو-واو
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

الثالثاء  18فبراير  14 -يونيو
مساء،
االفتتاح 7
ً
مساء
السبت  -الخميس 9 :صباحًا –  1ظهرًا و 7 - 4
ً
المعماري
بيت التّ راث
ّ
معرض
اليابان

أتيليه باو-واو هي شركة معمارية يابانية أسستها يوشيهارو تسوكاموتو
ومومويو كايجيما في طوكيو ،تعمل باو-واو على مختلف ممارسات
التصميم وكذلك الدراسات الحضرية ،وفي اآلونة األخيرة قامت الشركة
بتأسيس برنامج لتبادل المعلومات بين المناطق الحضرية والريفية .في
جميع هذه الممارسات والدراسات ،تعتمد باو-واو دائمًا على أسلوب مميز
في عرض النتائج من خالل رسومات دقيقة وتفصيلية ،وتُستخدم هذه
الرسومات أيضًا في تحليل ودراسة المواضيع المطروحة .مما جعل من هذا
ألنواعا مختلفة من الرسومات من أجل تحدي القراءة المعتادة
سببًا لخلقهم
ً
لهذه المواضيع.

www.shaikhebrahimcenter.org
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www.albareh.com

تحية إلى فرناندو بوتيرو
معرض فردي ألعمال
الفنان البحريني محمد المهدي
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

الثالثاء  18فبراير  10 -مارس
مساء،
االفتتاح 9 - 7
ً
السبت  -الخميس:
مساء
 10صباحًا  2 -ظهرًا و 4عصرًا 8 -
ً
البارح للفنون التشكيلية
معرض
مملكة البحرين

في هذا المعرض يحاول الفنان محمد المهدي العودة في الوقت المناسب
إلى المعلم الذي ظهر متأخرًا .إلى بوتيرو الذي وجد الجمال في أجساد كاملة
والذي غزا العالم بمنحوتاته الضخمة ،حيث أظهر للمهدي كيف يكون فنانًا
يتماشى مع بيئته ويعكس واقعه المحيط به« .ال مانع لدي من الخروج عن
المألوف أو المعتاد لفترة من الوقت فقط إلرضاء رغبتي الثابتة .في إحدى
اللحظات ،أحاكي أسلوب بوتيرو في موضوعاتي ،وفي لحظة أخرى ،استخدم
أسلوبه في الرسم والموضوعات بأكملها» .من خالل هذا المعرض ،قدم
المهدي التقدير واالحترام لمكانة هذا الفنان الرائعة.

02/20

الثنائي الهولندي الطائر
النوع
البلد

مسرح الشارع
هولندا  -كندا

العرض العائلي المجاني البهلواني الساحر الذي يضم موهبتين فنيتين
مميزتين يأتيكم بأداء مغامر يحمل في طياته الكثير من التسلية
والضحك والمرح.

02/22
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الشعبية
سرد القصص
ّ
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

السبت  22فبراير
 10:30صباحًا
دار المحرق
سرد قصص
مملكة البحرين
 12 - 6سنة

لعدد من القصص
سيقضي األطفال وقتًا ممتعًا خالل هذه الفعال ّية ،باالستماع
ٍ
التراث ّية التي تعود بهم للحياة اليوم ّية في أحياء وأز ّقة المح ّرق القديمة.
التسجيل مطلوب مسبقًا على www.culture.gov.bh

التاريخ

الوقت

المكان

الخميس
 20فبراير

مساء
6
ً

مجمع سار

الجمعة
 21فبراير

 4عصرًا
مساء
و7:30
ً

األڤنيوز

السبت
 22فبراير

 4:30عصرًا

النخيل سنتر

مساء
7:30
ً

أمواج الجون

02/23

ُ
يفعله ّ
الليل
ما

عبدالرحيم شريف
الفنّ ان
ّ
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

األحد  23فبراير  20 -مارس
مساء
يوميًا  8صباحًا 8 -
ً
مركز الفنون
معرض
مملكة البحرين

اسما
يمنح االشتغاالت الف ّن ّية
فردي
عنوان
واحدة ،دونما
فكرة
دونما
ُ
ٍ
ٍ
ّ
ٍ
ً
ٌ
ٌ
ينشطر فيها الفنّان
حالة جمال ّي ٌة كثيفة،
حالة ما.
واحدا ،وإنّما هي
جماع ًّيا
ُ
ً
اآلخر الذي يتنامى في
اإلنسان الذي هو عليه ،وبين
حيم شريف بين
عبدال ّر ِ
ِ
ِ
يجرد الفنّان
للفن أن يحكي عنه،
يمكن
عميق ،وبما
بصري
وباشتغال
حواسه.
ُ
ّ
ّ
ُ
ّ
ٍ
ٍ
قلبه :عن هذا
عبدال ّرحيم أدواته،
ُ
ويمنح للوحا ِته ما يقو ُله له اآلخر الذي في ِ
ّهوض حين ّ
الحقيقة
كل عتمة ،وعن
العالم ،عن األسرا ِر التي تتد ّر ُج في الن
ِ
ِ
ِ
يبصرها في ّ
يد ُه
العادي،
عنه اإلنسان
مرة يخلعُ فيها
التي
ُ
كل ٍ
ّ
وتتقم ُ
ص ُ
ُ
ّ
الفن فرصةً ما كي
يمنحها عبدال ّرحيم عبر
فكر ًة ما .فكر ًة ُم ِل ّحة وعنيدةً،
ِّ
ُ
العالم.
سطح
تطفو على
ِ
ِ

www.culture.gov.bh
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دموع حديد
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

02/25

الثالثاء  25فبراير
مساء
8
ً
مسرح البحرين الوطني
عرض معاصر  /مسرح
جمهورية مصر العربية
مناسب لعمر  10سنوات فما فوق

عرضا للرقص
بمناسبة يوم السياحة العربي ،يقدم مسرح البحرين الوطني
ً
المعاصر احتفاالً بإرث المعمارية الراحلة زها حديد ،تقدمها فرقة الرقص
المسرحي الحديث و دار األوبرا المصرية بإخراج وليد عوني .في معمار حديد،
يتجلى التحدي الوهمي للجاذبية والزوايا الدائرية  -حيث تتفادى الخطوط
موازاة لرقص الدراويش .في الوقت الذي تدور فيه الصوفية
المستقيمة في
ٍ
دائرة ال نهاية لها ،تُفتح الذراعين باتجاه السماء وتتجمد فتصبح
حول
ٍ
رقصتهم استعارة للحركة الكونية واإلطالق .هذا ما ذهبت إليه زها حديد
حين حررت وسعت إلى تفكيك الهندسة المعمار ّية التي لن تكون كما
كانت .تبدو األشكال التي تصنعها بال حدود كما لو كانت ترقص مع الكون -
الصوفية ،حديد وطريقة الرقص ذاتها ،ما هي إال تعابير عن عظمة حب الكون
الالمتناهي ،ورحلة البحث عن الكون من خالل المساحة ،الفضاء والفراغ.

02/26

مهرجان األفالم التونسية
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

األربعاء  26فبراير 04 ،مارس ،والسبت  14مارس
مساء
6
ً
قاعة المحاضرات  -متحف البحرين الوطني
فيلم
الجمهورية التونسية
مناسب لعمر  8سنوات فما فوق

تنظم سفارة الجمهورية التونسية لدى مملكة البحرين ،وبالتعاون مع
هيئة البحرين للثقافة واآلثار ،مهرجان األفالم التونسية لعام  ،2020والذي
تستعرض من خالله باقة من األفالم السينمائية اآلتية من تونس.
 26فبراير:
 04مارس:
 14مارس:

«ولدي» للمخرج محمد بن عطية
الس ّكـــة» للمخرجة أريج السحيري
«ع ِ
َ
«الزيارة» للمخرج نوفل صاحب الطابع

www.culture.gov.bh
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أعد التواصل
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

02/26

األربعاء  26فبراير  26 -أبريل
مساء،
االفتتاح 6
ً
مساء
الثالثاء  -األحد 10 :صباحًا 6:30 -
ً
مركز الفونتين للفن المعاصرة
معرض
دولي

ﻣﻌﺮض ﻓﻨﻲ ﻳﻮﺣﺪ رؤية ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ اﻟﻤﻌﺮوﻓﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﺨﺪﻣﻮا
أﺑﻮاب ﻻﻓﻮﻧﺘين اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻛﻮﺳﻴﻂ ﻓﻨﻲ ﺧﺎص ﺑﻬﻢ .إﺧﺘﺎر اﻟﻔﻨﺎﻧﻮن إﻋﺎدة
االتصال ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ليظهروا لنا ﻛﻴفية اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
تساعدنا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻫﺬة اﻟﻘﻮة األﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ ﻗﺮب .أو إﻋﺎدة التواصل
مع مواقع اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﺗسليط اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﺑﻌﺾ ﻫﺬة اﻟﻤﻮاﻗﻊ.
ﺷﺎﻫﺪا متعاطفً ا مع نفسك ،لتدرك أن األﻓﻜﺎر
أﻋﺪ التواصل ﻣﻊ اﻟﺮوح ،ﻛﻦ
ً
تقصى أساس الشعور في نفسك
واﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ال تخضع للخطأ أو للصواب.
ّ
ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ واﻟﺸﻌﻮر بأشياء مختلفة ﻓﻲ آن واﺣﺪ.
و ّ
ﺣﻔﻞ ﻋﺸﺎء اﻻﻓﺘﺘﺎح ﻳﻮم األرﺑﻌﺎء  26ﻓﺒﺮاﻳﺮ
المعرض ﻣﻔﺘﻮح ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ تاريخ  27فبراير

02/26

أمسية موسيقية :عازفة الكونة

نايوكو كيكوتشي

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

األربعاء  26فبراير
مساء
8
ً
مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة
للثقافة والبحوث
موسيقى
اليابان
مناسب لعمر  16سنة فما فوق

تعلمت نايوكو كوكوتشي العزف منذ الصغر من جدتها ووالدتها ،وأكملت
تعليمها الموسيقي كطالبة بجامعة صوفيا في طوكيو ،حيث انضمت
إلى فرقة ساواي كازوي التي طافت العالم بعروضها الموسيقية .تخرجت
نايوكو من معهد اإلذاعة الوطنية اليابانية لعزف اآلالت اليابانية التقليدية.
يتمثل نشاطها في عزف مقاطع جديدة والعمل مع الملحنين والتعاون
مع الفنانين في مجاالت أخرى كالرقص والدراما ،وهي خبيرة في موسيقى
الكونة الكالسيكية ،وموسيقى الحجرة الكالسيكية ،والموسيقى الحديثة
والمعاصرة ،والموسيقى االرتجالية وغيرها.

www.shaikhebrahimcenter.org
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ليلة األفالم:

02/27

الزمن الباقي ()2009
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
العمر

الخميس  27فبراير
مساء
7
ً
مركز زوار مسار اللؤلؤ
فيلم
مناسب لعمر  15سنة فما فوق

فيلم فلسطيني من إخراج إيليا سليمان ،يسرد سيرة حياة المخرج وعائلته،
ٌ
والوقائع التاريخية التي طرأت على مدينته في العام  1948مع حدوث نكبة
فلسطين .يعتمد السرد على يوميات والد المخرج ،التي و ّثق فيها أيام
الحرب وما تالها من أحداث.

02/27
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عجلة الحياة

تشانا أوبولي

أمسية ثقافية سريالنكية
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

النوع
البلد

الخميس  27فبراير
مساء
8
ً
الصالة الثقافية
رقص
سريالنكا
مناسب لعمر  8سنوات فما فوق

بالتعاون مع سفارة سريالنكا لدى مملكة البحرين ،تأتي أكثر فرقة الرقص
السريالنكية األكثر شهرة :مؤسسة تشانا أوبولي للفنون االستعراضية.
عروضا منتظمة على المسرح والتلفزيون لما
قدمت فرقة تشانا أوبولي
ً
حد سواء.
يقارب ثالثة عقود ،مما جذب الجمهور المحلي والدولي على ٍ
يتخصص مصمم الرقصات ،كاالشوري د .تشانا فيجواردينا ،في رقصات تقليد
استنادا
كانديان إلى جانب أسلوبه الفريد الذي يشير إليه باسم «لغة الجسد»
ً
وقوف تُعرف باسم ثريبانجا .يتم دمج مزيج من أنماط الطبلة
إلى وضعية
ٍ
التقليدية في هذا األداء الحيوي.

02/27

مسرح الشارع
المملكة المتحدة

عرض عائلي مجاني أكروباتي راقص يجسد الحب والحرية والحياة بكامل
صخبها وتالطماتها بأسلوب بهلواني متفجر .صمم هذا العمل المسرحي
حول عجلة كبيرة ترمز إلى االنشغال بدوامة الحياة المتسارعة التي تطوق
في نهاية المطاف إلى نهاية مفرحة حيث يهطل فيها المطر وينزل الغيث.

التاريخ

الوقت

المكان

الخميس
 27فبراير

 4عصرًا

النخيل سنتر

مساء
9
ً

العدلية  - 338شارع أسامة بن زيد

الجمعة
 28فبراير

 4عصرًا
مساء
و6
ً

األڤنيوز

السبت
 29فبراير

 4عصرًا
مساء
و6
ً

أمواج الجون
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السيدة لورين هيل
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

الجمعة  28فبراير
مساء
8:30
ً
خليج البحرين
غناء
الواليات المتحدة األمريكية
مناسب لعمر  8سنوات فما فوق

على خشبة مسرح خليج البحرين ،في الهواء الطلق ،تلهب النجمة
العالمية لورين هيل األجواء بصوتها الفريد الذي سحر العالم بأغنية
"."Killing Me Softly
أمسية ال تفوت مع نجمة الغناء الحائزة على جائزة الغرامي ،صاحبة األلبوم
الفردي “ ،”The Miseducation of Lauryn Hillالذي بيع منه أكثر من 20
مليون نسخة حول العالم.

www.mslaurynhill.com
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واكثون اآلثار
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

02/29

السبت  29فبراير
 8صباحًا
متحف موقع قلعة البحرين
واكثون
مملكة البحرين
مناسب لعمر  18سنة فما فوق
(يتطلب إشراف أولياء األمور لمن هم دون  18سنة)

عدد من المواقع
فعالية للمشي «واكثون» على طول  8كيلومترات إلى
ٍ
ابتداء من موقع قلعة البحرين الذي يمر عبر المزارع
األثرية شمال البحرين،
ً
المحيطة بالموقع ،موقع الحلة اإلسالمي ،موقع مدافن الحجر ،تالل مدافن
بدعم من شركة
وختاما بموقع معابد باربار .تقام هذه الفعالية
الشاخورة
ً
ٍ
الخليج للصناعات البتروكيماوية (جيبك).
التسجيل مطلوب مسبقًا على www.culture.gov.bh
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جولة توثيقية :عمارة البحرين
الحديثة المبكرة عن قرب
جولة في العمارة الحديثة للجفير
القديمة  -علي كريمي
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

السبت  29فبراير
 10صباحًا  12 -ظهرًا
نقطة التجمع :جمعية تاريخ وآثار البحرين
جولة
مملكة البحرين

جولة لمجموعة منتقاة من أهم المباني التاريخية الرئيسية في البحرين التي
تعود إلى أوائل القرن العشرين ،والتي لم يتم توثيق العديد منها إلى اآلن
وغالبًا ما تكون غير متاحة لعامة الناس .ستتيح هذه الزيارات للمشاركين
الدخول إلى هذه المباني في إطار جولة دراسية برفقة خبراء وتوثيق هذا
المباني بشكل مباشر .ويهدف هذا المشروع إلى تمكين الوصول إلى بعض
المباني العامة التاريخية األكثر شهرة في البحرين وبناء سجل وثائقي لكل
منها في شكل صور وأية مواد أرشيفية ممكنة.

www.shaikhebrahimcenter.org
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عرض فيلم:

02/29

ستموت في العشرين ()2019

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

السبت  29فبراير
مساء
6
ً
قاعة المحاضرات  -متحف البحرين الوطني
فيلم
جمهورية السودان
مناسب لعمر  8سنوات فما فوق

وقت قصير من والدة ُمزمل ،يتنبأ شيخ القرية بموته في سن العشرين،
بعد
ٍ
ليجد والد ُمزمل نفسه بال حيلة إليقاف تلك اللعنة ،فيهجر منزله .تقوم
كأم عزباء وقائية للغاية .إلى أن يأتي اليوم الذي يبلغ
سكينة بتربية ابنها ٍ
فيه ُمزمل  19عامًا.

02/29
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www.eziogribaudo.com

المحرق
دار
ّ

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

إزيو غريباودو

السبت  29فبراير 14 ،مارس 28 ،مارس ،و 11أبريل
مساء
8
ً
المحرق
مبنى  ،1068طريق  ،1617مجمع ،216
ّ
موسيقى /غناء
مملكة البحرين
مناسب لعمر  6سنوات فما فوق

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

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.

03/01

األحد  01مارس  31 -مايو
مساء،
االفتتاح 7
ً
مساء (مغلق أيام الثالثاء)
يوميًا  8صباحًا 8 -
ً
متحف البحرين الوطني
معرض
إيطاليا

يستضيف متحف البحرين الوطني معرضًا للفنان اإليطالي إزيو غريباودو،
والذي ُيقام للمرة األولى في المنطقةُ .ولد إزيو غريباودو في مدينة تورينو
فنان إيطالي وناشر فني تمرس بحنكة وكثافة في مجال
سنة  ،1929وهو
ٌ
دراسات الفن التصويري .يحاول الفنان غريباودو صبغ طرازه الفني السحري
الحالم بلمسة متميزة من الدقة المتناهية في األلوان واإلصرار الفني التاريخي
الذي ينبع من صميم عمله كرسام ،نحات ،وفنان تصويري .نالت أعماله الفنية
الفائزة إعجابًا واعترافًا كبيرين انعكس من خالل الجوائز الدولية التي حصلت
عليها ،مثل روما التاسعة لفترة األربع سنوات  ،1965جائزة بينالي فينيسيا
الثالث عشر (للفنانين التصويريين) سنة  ،1966وجائزة بينالي ساو باولو
سنة .1967

الرسوم مشمولة ضمن
تذكرة دخول المتحف

03/02

حوار ،أمسية موسيقية

إيلي أشقر ومانويل ديلغادو
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

االثنين  02مارس
مساء
8
ً
مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة
للثقافة والبحوث
موسيقى
لبنان  /إسبانيا
مناسب لعمر  16سنة فما فوق

يلتقي إيلي أشقر اللبناني بعزفه على القانون بابن برشلونة مانويل
يقدمان حوارًا موسيقيًا فريدًا يجمع بين الشرق
ديلغادو عازف الغيتار إذ
ّ
يقدم الفنانان
والغرب .بين األصالة والحداثة ،بين الشجن والفرح والحنين ّ
مقطوعات تتراقص فيها موسيقى الفولكلور اإلسباني مع موسيقى
يقدمها الفنانان في
الشرق الجميلة .أمسية استثنائ ّية بين لبنان وإسبانيا ّ
قاعة مركز الشيخ إبراهيم.

www.shaikhebrahimcenter.org

03/04

www.culture.gov.bh

السيد رجل واآلنسة الصغيرة
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

األربعاء  05 ،04و 07مارس
 04مارس 10:45 :صباحًا
مساء
 05مارس 10:45 :صباحًا و6:30
ً
مساء
 07مارس 11 :صباحًا و4:30
ً
الصالة الثقافية
مسرح
المملكة المتحدة
مناسب لعمر سنتان فما فوق

شاهد شخصيات السيد رجل واآلنسة الصغيرة ()Mr. Men and Little Miss
وهي تظهر للحياة من خالل عرض الدمى المضحك! جلبت سلسلة كتب
عاما من
السيد رجل واآلنسة الصغيرة السعاد َة لماليين األطفال ألكثر من ً 50
خالل الحيوية ،البساطة والفكاهة .تع ّرف أكثر على هذه السلسلة الخالدة
التي لم يسبق لها مثيل برفقة الشخصيات المفضلة كالسيد بامب ،واآلنسة
الصغيرة سبليندد ،السيد تيكل ،اآلنسة الصغيرة إنفنتور وغيرها الكثير من
الشخصيات المفعمة بالحياة عبر عرض الدمى الموسيقي الرائع.

03/04

مهرجان البحرين السينمائي
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

األربعاء  08 - 04مارس
يرجى مراجعة البرنامج عبر الموقع اإللكتروني
سينما مجمع الواحة  -الجفير
مهرجان أفالم
دول الوطن العربي
مناسب لعمر  18سنة فما فوق

بتنظيم من نادي البحرين للسينما ،يحتفي مهرجان البحرين السينمائي
ٍ
تشجيعا للمبدعين في مجال صناعة األفالم،
بالمواهب السينمائية الشابة،
ً
والكتشاف المزيد من هذه المواهب واإلبداعات في المنطقة العربية .يحتفي
المهرجان بالسينمائيين والمثقفين والفنانين من المنطقة العربية ،عبر
برامج وفعاليات سينمائية متنوعة تقام طوال أيام المهرجان.

ﻧﺎدي اﻟﺒﺤـﺮﻳﻦ ﻟﻠﺴـﻴﻨﻤﺎ

Bahrain Cinema Club

www.bahrainff.com
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مصادم هادرون الكبير:
آلة االنفجار الكبير
األستاذ الدكتور ألبرت دي رووك
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

األربعاء  04مارس
مساء
8
ً
مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة
للثقافة والبحوث
محاضرة
بلجيكا
مناسب لعمر  16سنة فما فوق

األستاذ الدكتور ألبرت دي رووك هو باحث أول في تجربة الكاشف ( )CMSفي
مصادم الهادرون الكبير في ” سيرن» .حاصل على درجة الدكتوراه في فيزياء
الجسيمات من بلجيكا .يقدم ندوات ومحاضرات في جميع أنحاء العالم حول
نتائج تجارب مصادم الهادرون الكبير ( ،)LHCوحصل دي روك على شهادة
الدكتوراه الفخرية من جامعة هلسنكي ،فنلندا عام  .2010شارك في تأليف
أكثر من  1600ورقة علمية ،وهو حلقة وصل لتجربة  CMSفي بلدان منطقة
الشرق األوسط وجنوب شرق آسيا.

03/05

العصي الراقصة
ّ
النوع
البلد

مسرح الشارع
هولندا

عرض عائلي مجاني يجسد فنون السيرك من خالل أداء جديد ومبدع.
عرض يقوم بتأديته ثالثة فنانون يمازجون بين عالم فنون الرقص والسيرك
والبهلوانية ليصحبونا معهم في رحلة فريدة من نوعها فيها الكثير من
المتعة واإلثارة والمرح.

التاريخ
الخميس
 05مارس
الجمعة
 06مارس
السبت
 07مارس

الوقت

المكان

 4:30عصرًا

مجمع المركادو

مساء
9
ً

العدلية  -شارع - 3803
بالقرب من موقف السيارات

 4:30عصرًا

حديقة األمير خليفة بن سلمان
 -الحد

مساء
8:30
ً

مجمع السيف  -المحرق

 4:30عصرًا
مساء
و7:30
ً

األڤنيوز
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ليلة األفالم:

03/05

أليس في بالد العجائب ()2010

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
العمر

الخميس  05مارس
مساء
7
ً
متحف موقع قلعة البحرين
فيلم
مناسب لعمر  4سنوات فما فوق

أعوام من انتهاء القصة الشهيرة ،حيث تعود أليس
تقوم أحداث الفيلم بعد
ٍ
إلى ذلك العالم الخيالي عند بلوغها سن التاسعة عشرة ،غير متذكرة تمامًا
أحداث زيارتها األولى ،لتواجه ذلك العالم الخيالي الغريب بعد أن تحولت أغلب
صراع بين الملكة البيضاء
مخلوقاته إلى جانب الشر ،وتجد نفسها وسط
ٍ
والملكة الحمراء ،ولكنها أيضًا وفي وسط ذلك العالم الغريب تجد بعض
المخلوقات الخ ّيرة والصديقة التي تساعدها في البحث عن طريق العودة.

03/06

عمر كمال وبانه
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

السبت  06مارس
مساء
8
ً
خليج البحرين
غناء
مملكة البحرين  /فلسطين
مناسب لعمر  8سنوات فما فوق

سيناترا العرب ،الفنان عمر كمال يعود من جديد إلى خليج البحرين بعد
سلسلة من النجاحات في مهرجانات عربية وعالمية ،ليحيي أمسية غنائية
رائعة تحمل في طياتها أجمل ما في ألبومه الجديد Show Me The Light
أرني النور.
بانه ،الموهبة العربية االستثنائية الشابة ذات األسلوب الغنائي الفريد
الذي يمازج ما بين روائع الطرب الشرقي األصيل وسحر المعزوفات الغنائية
الرومانسية الغربية ،تحيي أمسية غنائية آسرة في خليج البحرين ،تلتقي
فيها أروع األلحان الغنائية القديمة والحديثة.

omarkamalglobal.com
banahofficial.com

03/07
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جولة:

األعشاب الطبية
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

السبت  07مارس
 10صباحًا
متحف موقع قلعة البحرين
جولة
مملكة البحرين
مناسب لعمر  18سنة فما فوق

وجود في البحرين منذ حضارات دلمون القديمة وتايلوس،
للطب الشعبي
ٌ
حيث كان القدماء يستخرجون الدواء من النباتات من حولهم لمساعدتهم
على الشفاء من األمراض المختلفة .سيتعرف المشاركون في هذه الجولة،
والتي تنطلق من متحف موقع البحرين ،على مختلف النباتات واألعشاب
الطبية ،تليها زيارة إلى المصنع للتعرف عن قرب على عملية التقطير.
التسجيل مطلوب مسبقًا على www.culture.gov.bh

03/07
دار الرفاع
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

السبت  07مارس 21 ،مارس ،و 04أبريل
مساء
8
ً
مبنى  ،2608طريق  ،368مجمع  ،903الرفاع الشرقي
موسيقى /غناء
مملكة البحرين
مناسب لعمر  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.
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مهرجان اليابان
للرسوم المتحركة
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

األحد واألربعاء  08و 11مارس
مساء
6
ً
قاعة المحاضرات  -متحف البحرين الوطني
فيلم
اليابان
مناسب لعمر  13سنة فما فوق

تنظم سفارة اليابان لدى مملكة البحرين ،وبالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة
واآلثار ،مهرجان اليابان للرسوم المتحركة لعام  ،2020والذي تستعرض من
خالله عدد من أجمل أفالم الرسوم المتحركة (أنيميشن) اليابانية.
 08مارس:
 11مارس:

األميرة أريتي
وقت إيف

03/12

عرض “مارلون باندا”
النوع
البلد

مسرح الشارع
إيطاليا

يفوت حيث
يأتيكم مسرح المرح والجاذبية في عرض «مارلون باندا» الذي ال ّ
تلتقي فيه الموسيقى الحية والكوميديا .زوبعة من الضحك والكوميديا
تنتظركم في هذا العرض العائلي المجاني المتفجر.

التاريخ

الوقت

المكان

الخميس
 12مارس

 4:30عصرًا

الرفاع بالمز  -بجانب الرفاع فيوز

 4عصرًا

مجمع األتريوم

مساء
6
ً

مجمع المركادو

 4عصرًا

مجمع سار

مساء
8
ً

مجمع السيف  -منطقة السيف

الجمعة
 13مارس
السبت
 14مارس

www.culture.gov.bh

مسرح فودفيل
الياباني التقليدي
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

03/12

الخميس  12مارس
مساء
7
ً
الصالة الثقافية
رواية قصص  /رقص
اليابان
مناسب لعمر  6سنوات فما فوق

وبدعم من شركة خليل بن
بالتعاون مع سفارة اليابان لدى مملكة البحرين،
ٍ
إبراهيم كانو ،تأتي التجربة الح ّية إلثنين من الفنون المسرحية المتميزة من
مسرح فودفيل الياباني« ،راكوغو ودايكاغورا»! راكوغو هو فن رواية القصص
الهزلية ،الذي يع ّبر عن الجانب الفكاهي للثقافة الشعبية اليابانية .أما
دايكاغورا ،فهو عرض ياباني كان يتم تقديمه في المناسبات السعيدة ،في
حين أنها تعتبر شك ً
ال من أشكال الترفيه اليوم.

03/13

بيانوتينمنت
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

الجمعة  13مارس
مساء
7
ً
الصالة الثقافية
موسيقى
ألمانيا
مناسب لعمر  6سنوات فما فوق

بالتعاون مع سفارة ألمانيا لدى مملكة البحرين ،يأتي حفل أحد أشهر الفرق
يقدمه كل من
التي نالت استحسان الجمهور «بيانوتينمنت»! الحفل الذي ّ
أياد ،والذي
ستيفان وي ومارسيل دورن ،عبارة عن عرض بيانو مذهل بأربع ٍ
عاما .إنه حفل موسيقي رائع ومثالي لألطفال
أذهل العالم ألكثر من ً 20
حد سواء  -ال يوجد أي عرض آخر مثله في العالم.
الصغار وكبار السن على ٍ
هذا العرض الحائز على جوائز هو مزيج مثالي من كوميديا البيانو والبراعة
يفوت.
المذهلة ،في
حفل فريد من نوعه ال ّ
ٍ

pianotainment.com

03/14
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سوفنير المقاعد المتقابلة
أحمد العلي
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

السبت  14مارس
مساء
8
ً
بيت الشعر -إبراهيم العر ّيض
شعر
المملكة العربية السعودية
مناسب لعمر  16سنة فما فوق

شاعر ومترجم الكتب األدب ّية في آن ،السعودي أحمد عبدالسالم العلي
ٌ
مهندسا من جامعة الملك فهد للبترول
من مواليد مدينة الظهران تخ ّرج
ً
صا في
والمعادن في السعودية ،ثم أنهى دراساته العليا في نيويورك
ّ
متخص ً
قدم للقارئ األميركي أسماء عربية
علوم النّشر .العلي مهتم بالترجمة إذ ّ
مثل عالء األسواني ،وانتقل للعمل والعيش في مدينة الشارقة ،في اإلمارات
العرب ّية المتّحدة .للعلي إصدارات شعر ّية عديدة وترجمات للكثير من الكتب
من مختلف اآلداب العالمية إلى العرب ّية.

03/15

ماذا لو أن راشد لم يكن!
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

األحد  18 - 15مارس
مساء
8
ً
ستوديو 244
عرض فني
مملكة البحرين
مناسب لعمر  12سنة فما فوق

أن اللوحة د ّبت فيها الحياة ووجدت صانعها؟ تُرى ما الذي يمكن أن
ماذا لو ّ
تقول له أو يقول لها؟ ما األسرار التي خ ّبأتها تلك األلوان من وراء مقاصد
يتأمل
المشاهد وهو
ّ
الفنان؟ هل في اللون روح؟ وإال كيف نرى دهشة ُ
لوحة ما؟
في
ٍ
عبر سينوغرافيا وإخراج الفنّان خالد الرويعي ،يحاول العرض أن يقرأ
الجماليات الدفينة في أعمال الفنان البحريني راشد العريفي ،ويبني جسو ًرا
لتشييد عوالم مختلفة وكأنّما الفن يرقى في أن يكون فنًا على فن.
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رواية تاريخ أم رواية تاريخية
إبراهيم عيسى
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

االثنين  16مارس
مساء
8
ً
مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة
للثقافة والبحوث
محاضرة
جمهورية مصر العربية
مناسب لعمر  16سنة فما فوق

إبراهيم عيسى صحفي مصري مؤسس صحيفة الدستور المصرية التي
وضعت اسمها في السوق اإلعالمية العربية ،آراؤه جريئة كمقاالته وكتبه.
قدم عددًا من
عمل عيسى في الصحافة المكتوبة والمرئية السمع ّية إذ ّ
البرامج التلفزيونية على القنوات العربية والمصرية طرح خاللها أفكاره
الجريئة وتابعه الكثير من المشاهدين العرب.

03/17
خالد فرحان

من زاوية مختلفة
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

الثالثاء  17مارس  31 -مايو
مساء
االفتتاح 7
ً
المحرق
معرض
مملكة البحرين

والنحات خالد فرحان أحدث أعماله  -ثالثة منحوتات كبيرة الحجم
يطلق الفنان
ّ
في الهواء الطلق سيتم الكشف عنها خالل حفل اإلطالق الخاص في المحرق
القديمة التي تمتاز بأزقتها الضيقة وميادينها الحضرية التقليدية.
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ورق جدران

03/17

معرض زينة عاصي
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

الثالثاء  17مارس  09 -أبريل
مساء،
مساء 10 -
االفتتاح 7
ً
ً
السبت  -الخميس:
مساء
 10صباحا  2 -ظهرًا ،و 4عصرًا 8 -
ً
البارح للفنون التشكيلية
معرض
لبنان

تم إنتاج مجموعة أعمال زينة عاصي الجديدة في استوديوهاتها في لندن،
وهي عبارة عن لوحات منقوشة ومطبوعة على قماش ،وفيلم رسوم
متحركة تجريبي ،باإلضافة إلى رسومات على الورق .يتم التعامل مع القماش
على أنه نسيج ،أو مشهد من الرموز ،إما أزهار نسج في أنماط ،أو مدن تشكل
نسيجا حضر ًيا مثل صور باهتة على جدار ورقي .إنها محاولة لتسجيل كيف
ً
تتغير بيئتنا الحضرية المعاصرة باستمرار وكيف تلعب األيدولوجيا في
مجتمعنا واتجاهاته السياسية دورًا رئيسيًا في هذا التغيير.

03/19
ليلة األفالم:

الجان ،ذات مرة في
الهند ()2001
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
العمر

الخميس  19مارس
مساء
7
ً
مركز زوار مسار اللؤلؤ
فيلم
مناسب لعمر  15سنة فما فوق

فيلم هندي من إخراج أشوتوش جواريكر ،تقوم أحداثه في العصر الفيكتوري
ٌ
المثقلون
من الراج البريطاني .تدور القصة حول
ٍ
قرية صغيرة يجد سكانها ُ
ٌ
ضابط
وضع غير عادي ،حيث يتحداهم
بالضرائب المرتفعة أنفسهم في
ٍ
كرهان لتجنّب الضرائب .وتتم ّثل القصة حول
متعجرف إلى لعبة الكريكيت،
ٍ
هذا الموقف ،حيث يواجه القرو ّيون المهمة الشاقة المتمثلة في تع ّلم اللعبة
نتيجة من شأنها أن تغ ّير مصير قريتهم.
الغريبة عليهم ،واللعب من أجل
ٍ
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إنارة طريق الصحراء
العربية من الفضاء
فاروق الباز
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

الخميس  19مارس
مساء
7
ً
مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة
للثقافة والبحوث
محاضرة
جمهورية مصر العربية
مناسب لعمر  16سنة فما فوق

فاروق الباز هو عالم مصري أمريكي عمل في وكالة ناسا للمساعدة في
التخطيط لالستكشاف الجيولوجي للقمر ،كاختيار مواقع الهبوط لبعثات
أبولو وتدريب رواد الفضاء على اختيار عينات مناسبة من تربة القمر وإحضارها
إلى األرض للتحليل والدراسةُ .يعتبر الباز واحدًا من أشهر علماء الفضاء في
العالم ،حقق العديد من اإلنجازات واالكتشافات العلمية الهامة ،وتقلد أرفع
المناصب العلمية حتى بلغ مكانة دولية مرموقة ،أعطى الصحراء اهتماما
خاصًا فراح يفتش عن كنوزها ويكشف أسرارها في دراساته العديدة فكان
بحق عاشق الصحراء األول .يحاضر الباز في مركز الشيخ إبراهيم حول :إنارة
طريق الصحراء العربية من الفضاء.

03/19
بارباروس
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

الخميس  19مارس
مساء
8
ً
الصالة الثقافية
موسيقى
جمهورية تركيا
مناسب لعمر  8سنوات فما فوق

بارباروس بويوكاكان ،مغني تركي شهير ،يمتلك  9سنوات من الخبرة
المهنية  -أصدر ألبومين وأربع أغاني فردية ،ويقدم أكثر من مئة حفل
سنو ًيا في جميع أنحاء العالم .يشتهر بارباروس بموسيقاه الفريدة حيث
فيجيد اللغة الفرنسية،
يمزج ما بين مختلف األساليب ويؤدي
ٍ
بلغات مختلفةُ ،
اإلنجليزية ،اإليطالية واليونانية ،ويغني باللغة البرتغالية ،اإلسبانية والعربية
أيضا .من البوب إلى الجاز ،انضموا لنا في حفله المرتقب لتجربة أجمل
ً
الموسيقى العالمية.
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وثائقي فني:

مسح ونسيان

03/21

للفنان أندريا لوك زيميرمان
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

السبت  21مارس
مساء
6:30
ً
قاعة المحاضرات  -متحف البحرين الوطني
فيلم
المملكة المتحدة
مناسب لعمر  18سنة فما فوق

يجسد شخصية بو جريتز ،المالزم
فيلم وثائقي ألندريا لوك زيميرمان
ّ
ٌ
الملقب بـ «بو جريتز»،
الكولونيل جيمس غوردنُ .يعتبر الجندي األمريكي
وهو القائد األعلى في حرب فيتنام ،أحد أشهر الشخصيات في ساحات الحرب
في التاريخ األمريكيّ .
لعدد من الشخصيات الخيالية مثل
شكل جريتز إلهامًا
ٍ
المقاتل رامبو ،الكولونيل جون «هانيبال» سميث ،والكولونيل كرتز.
تأتي هذه الفعالية من ِق َبل «ذا وابينغ بروجيكت»  -لندن ،بالتعاون مع
وبدعم من المجلس الثقافي البريطاني DCMS ،و
متحف البحرين الوطني،
ٍ
 ،GREATوذلك عبر البرنامج البريطاني-الخليجي للمعارض.

03/23

إيران وسياستها
مع الربط بالعراق
خير اهلل خير اهلل

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

االثنين  23مارس
مساء
8
ً
بيت عبداهلل الزايد لتراث البحرين الصحفي
محاضرة
لبنان
مناسب لعمر  16سنة فما فوق

صحافي لبناني مقيم بين لندن وبيروت ،ويحمل إجازة في الحقوق من
الجامعة اليسوعية .عمل خير اهلل في جريدة النهار بين عامي  1970و1988
ثم انتقل إلى لندن عام  1988وكان مديرًا للتحرير في صحيفة الحياة حتى
عام  .1998يكتب خير اهلل مقاالت سياسية في صحف عربية عدة منها
المستقبل والرأي والعرب والراية وغيرها .يتناول خير اهلل في مقاالته مواضيع
سياس ّية عرب ّية مختلفة وعناوين تتع ّلق بالشأن اإليراني العربي ،ويعرض في
بيت عبد اهلل الزايد لمسألة سياسة إيران في العراق.
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مملكة البحرين،
حضاري مبهج
رافد
ٌ
ٌ
د .مراد الجنابي
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

الثالثاء  24مارس
مساء
7
ً
قاعة المحاضرات  -متحف موقع قلعة البحرين
محاضرة
مملكة البحرين
مناسب لعمر  16سنة فما فوق

يقدم األستاذ الدكتور مراد عبداهلل الجنابي  -أستاذ العقيدة والفكر
اإلسالمي في جامعة العلوم التطبيقية ،محاضر ًة يتناول فيها األهمية
التاريخية لمملكة البحرين ،كونها تم ّثل ملتقى الحضارات القديمة في
عهد دلمون وتايلوس وأوال ،وجمعت على أرضها التي كانت تُعرف بـ «جنة
الخلود» مختلف الثقافات ،لتصبح موطنًا ينعم بالسالم والرخاء.

03/25

معرض البحرين
الدولي للكتاب 19

األربعاء  25مارس  04 -أبريل
التاريخ
مساء
مساء 9:30 -
مساء4 ،
يوميًا  9صباحًا 1 -
الوقت
ً
ً
ً
مساء
مساء 10 -
الجمعة 4
ً
ً
متحف البحرين الوطني
المكان
معرض
النوع
ضيف الشرف دولة الكويت
معرض البحرين الدولي للكتاب في نسخته التاسعة عشرة يجمع دور
النشر وبائعي الكتب اإلقليميين والدوليين وأهم الكتب وأحدثها تحت
عدد
فعاليات ثقافية متنوعة تشمل تدشين
سقف واحد .يرافق المعرض
ٍ
ٍ
ٍ
من الكتب ،جلسات قراءة ،مناقشات ،معارض وأمسيات شعرية وموسيقية،
وبرنامج تعليمي ممتع وحافل.
جناح مخصص لألطفال
باإلضافة إلى
ٍ
ٍ

www.bookfair.bh
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ر ّيا وسكينة

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

03/25

األربعاء والخميس  25و 26مارس
مساء
8
ً
الصالة الثقافية
رقص  /مسرح
جمهورية مصر العربية
مناسب لعمر  8سنوات فما فوق

بالتعاون مع سفارة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين واحتفاالً
باليوم العالمي للمسرح ،يأتي العرض المعاصر لشخصيتَين شعبيتَين
اشتهرتا في مصر والوطن العربي ،إلى البحرين .ر ّيا وسكينة ،شخصيتان
أعدهما
تضاربت اآلراء حولهما ،فهناك من اعتبرهما سفاحتين وهناك من ّ
بطلتين في مواجهة االستعمار .يأخذنا هذا اإلنتاج المغاير إلى منظو ٍر آخر،
من خالل التحليل النفسي للشخصيتَين والبحث في الظروف االقتصادية
والثقافية لتلك الفترة الزمنية ،ليعكس العرض تشابكات ،تداخالت ،وصراعات
قالب من الرقص المعاصر الحداثي.
النفس البشرية ،في
ٍ

03/26

تجار بوليوود

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

الخميس والجمعة  26و 27مارس
مساء
7:30
ً
خليج البحرين
مسرح  /رقص
أستراليا
مناسب لعمر  6سنوات فما فوق
على الجميع إبراز التذكرة المخصصة لهذه الفعالية
بغض النظر عن العمر

تجار بوليوود ،عمل مسرحي غنائي راقص رفيع المستوى ،يحمل في طياته
تفاصيل الثقافة الهندية العريقة .يؤدي هذا العمل أربعون فنانًا بكامل
أزيائهم وزينتهم التقليدية الفخمة في إنتاج غنائي مسرحي موسيقي
مبهر .يحكي هذا العمل المسرحي الضخم حكاية عائلة بارعة في تصميم
الرقص ،والتي كانت ألجيال هي الرائدة في صناعة األفالم والموسيقى
الهندية في بوليوود .عرض استثنائي ساحر مفعم بالحياة.

www.merchantsofbollywood.com.au

03/28

www.culture.gov.bh

تحدي
دوري
ّ
ألعاب مسار اللؤلؤ
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

السبت  28مارس
مساء
3
ً
ساحة سيادي العامة
ألعاب
مملكة البحرين
مناسب لعمر  16سنة فما فوق

جو من
 15فريقًا من مشاركَ ين اثنين لكل فريق،
ّ
يتحدون بعضهم في ٍ
الحماس والتسلية للتع ّرف على قصة مسار اللؤلؤ من خالل سلسلة من
األلعاب الش ّيقة.
التسجيل مطلوب مسبقًا على www.culture.gov.bh

03/28
وثائقي فني:

البصيرة

للفنان جوشوا بونيتا
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

السبت  28مارس
مساء
6:30
ً
قاعة المحاضرات  -متحف البحرين الوطني
فيلم
المملكة المتحدة
مناسب لعمر  18سنة فما فوق

ُيعتقد بأن الهبرديس الخارجي ( )Outer Hebridesمسقط رأس أصحاب
البصيرة ،المعروفين بامتالكهم قوى التنبؤ بالمستقبل من خالل مجموعة
من الرؤى واألصوات الداخلية .في فيلم البصيرة ،تم استخدام سلسلة من
القصص لتجسيد التغ ّير الكبير في البيئة البحرية وطبيعتها الصوتية
مستقبل يسوده الغموض.
وثقافتها ،أمام
ٍ
تأتي هذه الفعالية من ِق َبل «ذا وابينغ بروجيكت»  -لندن ،بالتعاون مع
وبدعم من المجلس الثقافي البريطانيDCMS ،
متحف البحرين الوطني،
ٍ
و ،GREATوذلك عبر البرنامج البريطاني  -الخليجي للمعارض.
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أﻟﺤﺎن اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺠﻤﯿﻞ

أوركسترا بلغاريا السيمفوني بقيادة
مبارك نجم وديان بافلوف`
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

السبت  28مارس
مساء
8
ً
مسرح البحرين الوطني
أوركسترا
مملكة البحرين  /بلغاريا
مناسب لعمر  8سنوات فما فوق

احتفاء بالموسيقى البحرينية األوركسترالية ،تُحيي أوركسترا بلغاريا
ً
السيمفوني بمصاحبة نخبة من الموسيقيين البحرينيين بقيادة المايسترو
البحريني مبارك نجم والمايسترو البلغاري ديان بافلوف أمسية موسيقية
ألجمل وأشهر األلحان البحرينية الوطنية ،العاطفية والشعبية التي ما
زالت راسخة في وجدان الناس ،والتي أعدها وصاغها أوركسترال ًيا الفنان
د .مبارك نجم.

03/30
وليام شكسبير:

العرض الموسيقي
روميو وجولييت
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

االثنين والثالثاء  30و 31مارس
 30مارس 11:45 :صباحًا
مساء
 31مارس 11:45 :صباحًا و7
ً
الصالة الثقافية
مسرح
المملكة المتحدة
مناسب لعمر  8سنوات فما فوق

اقتباس لقصة روميو وجولييت ،للمخرج الفني والمنتج الحائز على جوائز بول
ٌ
ّ
ليحطوا رحالهم
تايلور-ميلز مع فريقه المحترف القادم من المملكة المتحدة،
بشكل لم
هنا في البحرين! تعود حكاية روميو وجولييت الشهيرة للحياة
ٍ
يسبق له مثيل ،عبر هذا العرض العصري المذهل لكالسيك ّية شكسبير
التي ستنبض بالحيوية مع موسيقى البوب المعروفة.
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من الدباسي إلى درويش
فلسطينيان ،أمسية غنائية
فنّ انان
ّ
مريم تماري وفادي ديب
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

االثنين  30مارس
مساء
8
ً
مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة
للثقافة والبحوث
غناء
فلسطين
مناسب لعمر  16سنة فما فوق

يجتمع عازف البيانو الفلسطيني فادي ديب بالفنانة مريم تماري الفلسطينية
اليابانية فيقدمان أمسية استثنائ ّية في قاعة مركز الشيخ إبراهيم .هو عازف
بيانو محترف ،يعكس جيل الموسيقيين الفلسطينيين بعزفه الجميل إذ
قدمت حفالتها على مسارح
أبهر الجمهور من كل أنحاء العالم ،وهي التي ّ
عالمية بغنائها الكالسيكي إلى جانب أغنيات كورية وصينية .فلسطين
الحبيبة حاضرة في حفل متم ّيز يستضيفه المركز هذا الشهر.

03/31

طبوغرافية الهواء
جلسة نقاشية مع الفنانة

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

الثالثاء  31مارس
مساء
6:30
ً
دار المحرق
حلقة نقاش  /موسيقى
المملكة المتحدة  /مملكة البحرين
مناسب لعمر  8سنوات فما فوق

جلسة نقاشية بين الفنانة شونا إيلينغوورث والشيخ خليفة بن أحمد آل
خليفة مدير إدارة المتاحف واآلثار بهيئة البحرين للثقافة واآلثار ،حول المعرض
الفني القادم في متحف البحرين الوطني واإلقامة الفنية للفنانة في مملكة
ستقدم الجلسة السيدة مارتا ميكالوفسكا،
البحرين في مارس .2019
ّ
مديرة «ذا وابينغ بروجيكت»  -لندن ،بمصاحبة عرض موسيقي حي مع
الفنان أزهر كوبا.
تأتي هذه الفعالية من ِق َبل «ذا وابينغ بروجيكت»  -لندن ،بالتعاون مع
وبدعم من المجلس الثقافي البريطانيDCMS ،
متحف البحرين الوطني،
ٍ
و ،GREATوذلك عبر البرنامج البريطاني  -الخليجي للمعارض.
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توثيق تجربة الطعام ثقافة 5
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

األربعاء  01أبريل
مساء
7
ً
قاعة المحاضرات  -متحف البحرين الوطني
تدشين كتاب  /فيلم  /حلقة نقاش
مملكة البحرين
مناسب لعمر  7سنوات فما فوق

للعام الخامس على التوالي ،تو ّثق هيئة البحرين للثقافة واآلثار «الطعام
كتجربة إبداعية تهدف لدراسة وتفسير التداخل المميز بين أدوات
ثقافة»
ٍ
مطبوعا
الفنون البصرية ،الموسيقى ،األزياء ،والطعام .وتقدم الهيئة إصدا ًرا
ً
يصور طبيعة التعاون الفريد الذي جمع على مدار شهرين مجموعة من
ّ
الفنانين والطهاة .كما يتم إطالق الفيلم الوثائقي «الطعام ثقافة  »5والذي
طاه وفنان وما مر به من مراحل مختلفة شكلت
ينقل للجمهور تجربة كل
ٍ
المالمح المميزة للعمل النهائي .تقام على هامش هذه الفعالية حلقة
معا،
نقاشية ،يتبادل فيها الطهاة والفنانون انطباعاتهم ونتاج أعمالهم ً
كما يتشاركون الرؤى ووجهات النظر مع الجمهور.

04/01
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طبوغرافية الهواء

عبر مالبسنا

للفنانة شونا إيلينغوورث
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

www.culture.gov.bh

التاريخ
الوقت

األربعاء  01أبريل  28 -يونيو
مساء،
االفتتاح 6
ً
مساء (مغلق أيام الثالثاء)
يوميًا  8صباحًا 8 -
ً
متحف البحرين الوطني
معرض
المملكة المتحدة

المكان
النوع
البلد

04/02

الخميس  30 - 02أبريل
مساء،
االفتتاح 6
ً
مساء (مغلق أيام االثنين)
يوميًا  8صباحًا 8 -
ً
متحف موقع قلعة البحرين
معرض  /حلقة نقاش
مملكة البحرين

عبر هذا المعرض الفني الذي يأتي بالتعاون مع  ashion Revolution
F
 ،Bahrainسيتعمق الزوار في العالقة الفريدة ما بين اإلنسان ومالبسه ،طرق
االعتناء بها ،التقاليد ،البيئة ،والمستقبل.
يتبع افتتاح المعرض جلسة نقاشية بعنوان «مستقبل مالبسنا» حول
تقدمها روان
موضوع االستدامة في التصاميم واألزياء وتفاعلها مع الثقافةّ ،
ّ
مرشح دكتوراه في استدامة األزياء ،والتي اختارتها مجلة ڤوغ العرب ّية
مكي،
لتكون «أول مصممة لألزياء المستدامة في الوطن العربي».

ٌ
مكون من شاشات عرض متعددة للفنانة
معرض فني مرئي ومسموع
ّ
االسكتلندية الدنماركية شونا إيلينغوورث ،والتي تدرس عبر هذا العمل
تأثير التغيير الجيوسياسي ،التكنولوجي والبيئي السريع على تكوين،
الجوي .ال يعتبر هذا العمل الجديد أن السماء
طبيعة واستخدام المجال
ّ
مجال مفتوح وفضاء حر ،بل هي مساحة ثقافية وقانونية متعددة الطبقات
ٌ
ٌ
ومستقبل سريع التغ ّير .تم
تاريخ طويل
ومعقدة ،مشتركة وشخصية ،لها
كل من مملكة البحرين ،اإلمارات العربية المتحدة ،أستراليا،
التصوير في ٍ
اليابان ،الدنمارك ،اسكتلندا والصين.
يأتي هذا المعرض من ِق َبل «ذا وابينغ بروجيكت»  -لندن ،بالتعاون مع
وبدعم من المجلس الثقافي البريطانيDCMS ،
متحف البحرين الوطني،
ٍ
و ،GREATوذلك عبر البرنامج البريطاني  -الخليجي للمعارض.

مستقبل مالبسنا  -جلسة نقاشية
المكان :قاعة المحاضرات  -متحف موقع قلعة البحرين
مساء
الوقت7 :
ً

الرسوم مشمولة ضمن
تذكرة دخول المتحف

04/04

مسار اللؤلؤ واكتشاف مغاير
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

السبت  04أبريل
 9صباحًا
نقطة التجمع :مواقف سيارات نادي الحالة
جولة
مملكة البحرين
مناسب لعمر  16سنة فما فوق

يستكشف المشاركون في هذه الجولة مسار اللؤلؤ كما لم يسبق لهم من
قبل ،مش ًيا على األقدام ،على الدراجات الهوائية وعبر وسائل النقل العامة،
المسجل على قائمة التراث العالمي
جولة لزيارة بيوت ومواقع المسار
في
ٍ
ّ
لليونسكو.
التسجيل مطلوب مسبقًا على www.culture.gov.bh
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عالء الدين
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

04/04

السبت  06 - 04أبريل
مساء
 04أبريل 11:30 :صباحًا و5:30
ً
مساء
 05أبريل 10:45 :صباحًا و 7
ً
مساء
 06أبريل 10:45 :صباحًا و 7
ً
الصالة الثقافية
مسرح
المملكة المتحدة
مناسب لعمر  3سنوات فما فوق

عروضا
تأخذكم مجموعة إنترتينمنت اليف ،المجموعة المسرحية التي أنتجت
ً
رحلة هذه المرة إلى عقربا ،حيث
لكتاب األدغال ،بيتر بان ودكتور دوليتل ،في
ٍ
اإلثارة مع هذه اإلنتاج من عالء الدين .هذه الكوميديا الموسيقية المبهجة،
المثالية لألطفال من جميع األعمار ،تعيد إحياء قصة عالء الدين الشهيرة
بمشاركة الجمهور والمرح التفاعلي ،الدمى والخدع ،والموسيقى الرائعة
طاقم محترف.
التي يؤديها
ٌ

04/04

مهرجان السماء
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

السبت  04أبريل
مساء
 3عصرًا 8 -
ً
ساحة عامة في المحرق
حلقة نقاش  /فيلم  /موسيقى
المملكة المتحدة
مناسب لعمر  8سنوات فما فوق

من خالل الفن ،العلوم ،األفالم ،الموسيقى والشعر ،يأتي هذا المهرجان
بمناسبة تدشين العمل الفني التركيبي المرئي والمسموع «طبوغرافية
الهواء» للفنانة شونا إيلينغوورث في متحف البحرين الوطني .سيضم
المهرجان عددًا من الفنانين ،العلماء ،المهندسين الشعراء ُ
والكتّاب ،للنظر
بعمق في السماء فوقنا ،تاريخها العريق ومستقبلها المتغ ّير.
ٍ
يأتي هذا المهرجان من ِق َبل «ذا وابينغ بروجيكت»  -لندن ،بالتعاون مع
وبدعم من المجلس الثقافي البريطانيDCMS ،
متحف البحرين الوطني،
ٍ
و ،GREATوذلك عبر البرنامج البريطاني  -الخليجي للمعارض.
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مكانة المرأة
في المشهد الشعري المصري
سمير درويش

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

االثنين  06أبريل
مساء
8
ً
بيت الشعر  -إبراهيم العر ّيض
شعر
جمهورية مصر العربية
مناسب لعمر  16سنة فما فوق

سمير درويش شاعر من جيل الثمانينيات في مصر .أصدر  19كتا ًبا منهم
 16ديوانًا وروايتان وكتاب في الفكر السياسي .درويش هو مدير عام
بالهيئة العامة لقصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة المصرية وعضو مجلس
تحرير مجلة الثقافة الجديدة بين عامي  2012و 2016والتي رئس تحريرها
قبل ذلك ،كما شغل منصب المدير التنفيذي لالتحاد العام لألدباء والكتّاب
العرب لعدة سنوات .يشارك درويش في العديد من المحاضرات والندوات
والمؤتمرات الدولية كما حصل على العديد من الجوائز الشعرية واألدب ّية.

04/08
مي المعتز
ّ

إثبات وجود
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

األربعاء  08أبريل  31 -مايو
مساء،
االفتتاح 7
ً
مساء
السبت  -الخميس 9 :صباحًا  1 -ظهرًا و 7 - 4
ً
ذاكرة المكان  -عمارة بن مطر
معرض
مملكة البحرين

مـي المعتـز فنانـة ومصممة تستكشـف فـي أعمالها الثنائيـات والمفارقات،
ّ
الغيـاب والوجـود ،تسـتخدم فيـه عوامـل الوقـت ،الفضاء ،الضـوء والكيمياء
لتفكيـك عالمهـا التجريبـي الـذي تدعونـا الستكشـافه فـي معرضهـا
الفـردي األول.
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ليلة األفالم:

04/09

سارق الدراجة ()1948
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
العمر

الخميس  09أبريل
مساء
7
ً
مركز زوار مسار اللؤلؤ
فيلم
مناسب لعمر  15سنة فما فوق

فيلم إيطالي من إنتاج  1948ومن إخراج فيتوريو دي سيكا .أنطونيو ريتشي،
ٌ
العاطل عن العمل ،يشعر بالبهجة عندما يجد عم ً
ال بعد طول انتظار ،ليقوم
بتعليق الملصقات في شوارع روما التي بادت هالكة بعد الحرب .تبيع زوجته
األس ّرة لجمع المال السترداد دراجة أنطونيو من مرهن ،حتى
ماريا بياضات ِ
ّ
يتمكن من بدء العمل الجديد .ومع ذلك ،تحدث كارثة عندما تُسرق دراجة
أنطونيو ،لتبدأ رحلته في البحث عن اللص.

04/12

البعد الرابع

معرض مشترك للفنانة هدى
الساعي والفنان خالد فرحان
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد

األحد  22 - 12أبريل
مساء،
االفتتاح 7
ً
مساء
يوميًا  8صباحًا 8 -
ً
مركز الفنون
معرض
مملكة البحرين

رائعا بين اثنين من المبدعين البحرينيين ،رائدة الفن
اختبروا حوا ًرا فن ًيا ً
والنحات الشهير الفنان خالد فرحان .عبر هذا
بالبورسلين هدى الساعي،
ّ
بشكل مغاير ،تتحاور
المعرض المشترك الذي يسلط الضوء على تجربتين
ٍ
آن واحد ،كما يركز
اللوحة وأعمال الخزف مع المنحوتات وأعمال الورقيات في ٍ
المعرض على تبادل الحوار في الطبيعة مع النباتات.
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فن السيرة الذاتية بين
الخصوصية وتاريخ الوطن
محمد سلماوي
التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

االثنين  13أبريل
مساء
8
ً
مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة
للثقافة والبحوث
محاضرة
جمهورية مصر العربية
مناسب لعمر  16سنة فما فوق

محمد سلماوي هو أديب مصري ،درس اللغة اإلنجليزية ومسرح شكسبير،
والتحق بالجامعة األمريكية بالقاهرة .خالل حياته العملية ،شغل سلماوي
منصب مدير التحرير بجريدة األهرام ويكليب الصادرة باللغة اإلنجليزية،
ورئيس تحرير جريدة األهرام إبدوب الصادرة بالفرنسية ،إلى جانب كتاباته
بجريدة األهرام اليومية وغيرها من الصحف .كما له العديد من المؤلفات في
المسرح والرواية والقصة.

04/16

ليلة األفالم العربية الكالسيكية:

فيروز هانم ()1951

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
العمر

الخميس  16أبريل
مساء
7
ً
متحف موقع قلعة البحرين
فيلم
مناسب لعمر  16سنة فما فوق

فيلم سينمائي مصري من بطولة فيروز ،تحية كاريوكا وحسن فايق .تدور
أحداث الفيلم حول فيروز هانم ،وهي فتاة قاصر لكنها في نفس الوقت
صاحبة أمالك ورثتها عن والدها ووالدتها الراحالن ،وقد ُع ّين لها وصيًا على
أموالها ،ويسكن في ح ّيز أمالكها بعض الفقراء .لكن الوصي يريد طردهم
لعدم دفعهم اإليجار ،فتعطف فيروز عليهم وتقف بجوارهم ،وهم بالتالي
يقفون في وجه الوصي الذي يريد نهب أموالها.
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نفسية اإلنسان الروسي
بين الغرب والشرق
أرتيوم كابشوك

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

االثنين  20أبريل
مساء
8
ً
بيت عبداهلل الزايد لتراث البحرين الصحفي
محاضرة
روسيا
مناسب لعمر  16سنة فما فوق

مقدم برنامج بانوراما على قناة روسيا اليوم وهي قناة روسية ناطقة
ّ
بالعربية موجهة للعالم العربي .أرتيوم كابشوك من مواليد موسكو حيث
درس في جامعتها الحكومية في قسم اللغات واختص في علوم اللغات
ودراسة الثقافات .عمل كابشوك في وزارة الخارجية الروسية وفي سفارة
روسيا في القاهرة ،وهذا أعطاه خبرة كبيرة ومعلومات غنية ووفيرة في
دراسة السياسة العربية والشرق األوسط ،قبل انضمامه إلى فريق مذيعي
قناة روسيا اليوم منذ تأسيسها عام 2006م.

04/27
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الكتابة وهرمون السعادة
طالب الرفاعي

التاريخ
الوقت
المكان
النوع
البلد
العمر

االثنين  27أبريل
مساء
8
ً
مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث
محاضرة
دولة الكويت
مناسب لعمر  16سنة فما فوق

طالب الرفاعي روائي وقاص كويتي حاصل على بكالوريوس الهندسة المدنية
من جامعة الكويت وشهادة الماجستير في الكتابة اإلبداعية من جامعة
كنغستون في لندن .بدأ الكتابة األدبية أثناء الدراسة الجامعية في منتصف
السبعينيات .ترجمت بعض أعماله إلى اإلنجليزية والفرنسية واأللمانية .رأس
الرفاعي لجنة التحكيم لجائزة البوكر العربية في دورتها الثالثة عام  .2010هو
مؤسس ومدير الملتقى الثقافي في الكويت ،وكذلك مؤسس ومدير جائزة
الملتقى للقصة القصيرة العربية .يعمل الرفاعي أستاذًا زائرا لمادة الكتابة
اإلبداعية في الجامعة األمريكية في الكويت نائب رئيس منتدى الجوائز العربية.
حصل الرفاعي على العديد من الجوائز العربية كما له إصدارات قصصية وروائية
وعدد من الدراسات واألبحاث.

برامج
المسؤولية
االجتماعية

ُّ
تعلم
يواصل البرنامج التعليمي لمهرجان ربيع الثقافة في رعاية المواهب الشابة وتطويرها عبر باقة من التجارب الفنية
والثقافية المجانية والمتاحة للجميع على اختالف األعمار واالهتمامات.
عدد
تقدم هيئة البحرين للثقافة واآلثار في هذا الموسم من ربيع الثقافة ،مجموعة متنوعة من البرامج والورش في
ٍ
ّ
من المواقع الثقافية كمتحف البحرين الوطني ،مسرح البحرين الوطني ،متحف موقع قلعة البحرين ،مسار اللؤلؤ
تتضمن البرامج ورشًا نظرية وعملية ،كورشة األنماط الزخرفية
وبيت جمشير في المح ّرق باإلضافة إلى دار المح ّرق.
ّ
التقليدية ،ورشة الخط العربي والكثير غيرها .كما هنالك العديد من الورش الفنية المخصصة لألطفال والبالغين
حد سواء ،إضافةً إلى دورة تدريبية لفنانين األفالم واألفالم الوثائقية والمزيد.
على ٍ
تقدمها الفرقة
يقدم مجلس التنمية االقتصادية لهذا الموسم ورشة لمح ّبي فن الرقص في البحرين،
بينما
ّ
ّ
المسرحية الغنائية العالمية «تجار بوليوود» بقيادة الفنانة كارول فورتادو والفنان سوشانت بوجاري ،حيث ستُ تاح
يتضمنها العرض.
الفرصة للمشاركين لتع ّلم وصالت الرقص التي
ّ
تفضلوا بزيارةwww.springofculture.org/education .
للتسجيل والمزيد من المعلومات،
ّ

ورش العمل التعليمية
الورشة

التاريخ

الوقت

المكان

العمر

التسجيل

ورشة األنماط الزخرفية
التقليدية

السبت
 15فبراير

 10صباحًا
–  12ظهرًا

بيت جمشير  -المحرق

 15سنة
فما فوق

www.culture.gov.bh

الخط العربي
نضال نوح

السبت
 29فبراير

متحف موقع
 2:30عصرًا
مساء قلعة البحرين
 5:30ً

 12سنة
فما فوق

www.culture.gov.bh

ورشة الترميم الدقيق

السبت
 07و 14مارس

 9صباحًا
 1 -ظهرًا

مسار اللؤلؤ

 18سنة
فما فوق

www.culture.gov.bh

صناعة السجاد

السبت
 14مارس

مساء –
4
ً
مساء
5:30
ً

متحف موقع
قلعة البحرين

 18سنة
فما فوق

www.culture.gov.bh

هديتي ألمي

الخميس
 19مارس

متحف موقع
مساء
4
ً
مساء قلعة البحرين
– 5:30
ً

 12 - 8سنة www.culture.gov.bh

الورشة

التاريخ

الوقت

المكان

العمر

التسجيل

الورشة

التاريخ

الوقت

المكان

العمر

التسجيل

منظو ٌر آخر
دورة تدريبية لفنانين األفالم
واألفالم الوثائقية  -جلستين

السبت
 21و 28مارس

 11صباحًا
مساء
–5
ً

متحف البحرين الوطني
 -قاعة المحاضرات

 18سنة
فما فوق

www.culture.gov.bh

كتابة األغاني واإلنتاج
الموسيقي
فيصل أمين

السبت
 11أبريل

 11صباحًا

المسرح المرن -
مسرح البحرين الوطني

 12سنة
فما فوق

www.culture.gov.bh

تجار بوليوود
ّ
ورشة تع ّلم الرقص

الجمعة
 27مارس

 11صباحًا
–  12ظهرًا

مسرح خليج البحرين

 12سنة
فما فوق

@education
springofculture.org

الخيوط والنسيج
جيوسي ماغي ومهايري

السبت
 11أبريل

 10صباحًا
–  1ظهرًا

متحف موقع
قلعة البحرين

 16سنة
فما فوق

www.culture.gov.bh

موسم المخلالت
ريم الخليفة

السبت
 28مارس

 10صباحًا
–  12ظهرًا

متحف موقع
قلعة البحرين

 16سنة
فما فوق

www.culture.gov.bh

ورشة تقاليد رمضانية

السبت
 18أبريل

 10صباحًا –
 11:30صباحًا

دار المحرق

 12 - 6سنة www.culture.gov.bh

سفينتي ُصنعت بيدي

الخميس
 02أبريل

متحف موقع
مساء
4
ً
مساء قلعة البحرين
– 5:30
ً

 12 - 8سنة www.culture.gov.bh

يوغا الشاكرا
تيني أوم

الجمعة
 03أبريل

 10:30صباحًا متحف موقع
–  12:30ظهرًا قلعة البحرين

 18سنة
فما فوق

www.culture.gov.bh

مجتمع
يهدف برنامج المجتمع لربيع الثقافة إلى الوصول للفئات األقل حظًا في المجتمع إلشراكها في المهرجان وذلك
بدعم من مجلس التنمية االقتصادية .يقدم البرنامج سنويًا ،سلسلة من األنشطة االجتماعية المجانية المتنوعة
التي تتضمن ُورش عمل حرف ّية فن ّية ثقاف ّية ومحاضرات وعروض مسرحية من خالل استضافة أخصائيين عالميين
ومحليين من مجاالت فنية متنوعة لتقديم هذه األنشطة.
كما يدعو برنامج المجتمع لربيع الثقافة بعض من منتسبي المؤسسات االجتماعية المختصة برعاية هذه الفئات
لحضور فعاليات مقامة على مسرح ربيع الثقافة في خليج البحرين.
وفي هذا اإلطار ،وبالتعاون مع دار بنك البحرين الوطني لتأهيل األطفال المعوقين يقدم مجلس التنمية االقتصادية
هذا العام وللعام الثاني على التوالي ،ورشة العالج بالموسيقى وكيفية إنشاء غرفة خاصة في المركز للعالج
بالموسيقى ،مقدمة من الخبيرة البحرينية نور فيصل مؤسسة مشروع رنين «المشروع األول المرخص في مجال
العالج بالصوت والموسيقى في البحرين».
كما يقدم الفنان البحريني فؤاد أحمد الحمر ،عضو مؤسس بمسرح الصواري ،المشارك في العديد من المهرجانات
المسرحية والملتقيات الفنية المتعلقة بصناعة اإلكسسوارات والديكورات المسرحية في البحرين وفي الوطن العربي،
ورشة عمل في مجال فن صناعة األقنعة من حول العالم ،لعدد من مدرسي الفن بوزارة التربية والتعليم.
وفي مجال الموسيقى والغناء ،يقدم الفنان البحريني الصاعد فيصل األنصاري ،ذو الموهبة الفريدة ،مؤسس
لجنة موسيقيي مسرح جلجامش ،العضو في فرقة األوركسترا الطالبية التابعة لوزارة التربية والتعليم البحرينية
ومؤسس مبادرة اوبراليك ،الفنان ذو المشاركات واألعمال الغنائية اإلبداعية المتميزة بتنوع واختالف لغاتها ،ورشة

عمل في مجال الموسيقى والغناء بعنوان أساسيات تربية الصوت ،لمجموعة من الموهوبين من منتسبي وزارة
التربية والتعليم.
كما يقدم المخرج عدنان س ّلوم من سوريا ،المختص في مجال مسرح الطفل وفنون العرض ،مخرج العروض
المسرحية لألطفال والناشئة في الوطن العربي ،ورشة عمل بعنوان فنون العرائس في التعليم (العرائس
المتحركة لألطفال) لعدد من منتسبي وزارة التربية والتعليم المختصين في مجال مسرح الطفل.
تقدم األستاذة كريمة بدير من مصر ،العضو بفرقة الرقص المسرحي الحديث ،والتي أخرجت العديد من األعمال
الفنية بما فيها حفل الختام لمهرجان شرم الشيخ الدولي لمسرح الشباب ،ورشة تكوين حركي (كيفية تكوين
جمل حركية  /كيفية أستخدام الفضاء المسرحي) للرقص المعاصر لمجموعة من طلبة المرحلة اإلعدادية والثانوية
الذين لديهم استعداد جسدي ومسرحي من المنتسبين لوزارة التربية والتعليم.
كما تقدم األستاذة رقية العامر من البحرين ،الخبيرة في مجال المسرح وإحدى مؤسسي مدرسة الفنون المسرحية،
المدرسة األولى في البحرين المسجلة لدى أكاديمية لندن للفنون المسرحية ،وللعام الثاني على التوالي ،ورشة
عمل لمنتسبي جامعة البحرين في مجال فن التواصل والخطابة.
كما ونفخر بأننا نشطاء في مختلف الفعاليات التي تخدم المجتمع ،حيث في السنوات 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.

مواهب
ولموسم ربيع الثقافة الحالي ،سيخصص العرض البهلواني الساحر ،عرض «الثنائي الهولندي الطائر» ،وعرض «مارلون
باندا» الذي تلتقي فيه الموسيقى الحية والكوميديا لتقدم خصيصًا لدار بنك البحرين الوطني لتأهيل المعاقين.

برنامج يقدم ورش عمل على مستوى عالمي ومتخصص في مجاالت الفنون المختلفة للشباب البحريني الذي لديه
ٌ
المهارة والموهبة والرغبة في تطوير نفسه.

باإلضافة إلى ما سبق ،تم توجيه دعوات خاصة لمنتسبي المؤسسة الملكية لأليتام بمصاحبة عائالتهم لحضور العمل
المسرحي الغنائي العالمي رفيع المستوى ،تجار بوليوود ،المقام في مسرح ربيع الثقافة في خليج البحرين.

للعام الثاني على التوالي ،تم التعاون بين مجلس التنمية االقتصادية وبين مركز الجسرة للحرف اليدوية لتقديم
ورشة عمل لمدة عشرة أيام في مجال فن التطريز األبليكيه وصباغة األقمشة لعدد من الحرفيين البحرينيين
وأصحاب المشاريع المنزلية ،مقدمة من قبل الفنان الهندي كارتيك تشاوهان الحاصل على جوائز عالمية في هذا
المجال ،والذي ساهم في إنشاء مشاريع مستدامة تخدم المجتمعات المحل ّية بما يزيد عن  2500شخص من األفراد
األقل حظًا في وطنه وبالتعاون مع الفنان الهندي إسماعيل عبد الغني ختري الذي توارث فن وأسرار صباغة األقمشة
والطباعة عليها باستخدام الطرق والمواد الطبيعية عن آبائه وأجداده.

كما يتعاون مجلس التنمية االقتصادية مع أصحاب المشاريع التجارية المحلية البيت ّية والصغيرة لفتح المجال
أمامهم لالستفادة من فرصة التسويق لمشاريعهم من خالل البيع في مقهى الهواء الطلق المتواجد في موقع
الفعاليات في خليج البحرين.
كما أننا أيضًا نعتبر أنفسنا مسؤولون من الناحية البيئية ،حيث تتم طباعة جميع مواد المهرجان اإلعالنية على
أوراق صديقة للبيئة والحرص على إنتاج عدد أقل من المواد الترويجية الورقية.
www.springofculture.org/community

كما يرعى المهرجان أصحاب المواهب الموسيقية والغنائية واالستعراضية من البحرينيين وذلك من خالل إعطائهم
الفرصة لعرض مواهبهم لجمهور ربيع الثقافة في موقع الفعاليات على مدى فترة المهرجان ،حيث يخصص فقرة
«ما قبل العروض» والتي تقام سنويًا برعاية مجلس التنمية االقتصادية بموقع مسرح المهرجان في خليج البحرين.
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 ،مراعا ًة واحترامًا للفرق المشاركة.
•يعاد فتح األبواب فقط عند انتهاء كل حفل ،إلّا في الحاالت الطارئة.
الدخول.
المحددة ورقم المقعد
•يجب االلتزام بالجلوس في الدرجة
المحدد حسب تذكرة ّ
ّ
ّ
ترد وال تستبدل ،على 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
ّ
بالخط الساخن لمهرجان ربيع الثقافة.
المسبقة من خالل االتصال
•يوافق أي حامل تذكرة على تصويره وتسجيله كفرد من الجمهور.
ّ
المنظمون وعند الضرورة بحق تغيير البرنامج المعلن.
•يحتفظ
•يرجى من الحضور الكرام وضع هواتفهم النقالة على وضع الصامت قبل دخول الموقع.
•يمنع دخول أي مشروبات أو مأكوالت أو كاميرات أو آالت تسجيل إلى الموقع .
•يمنع إدخال المظالت إلى موقع الفعالية.
•يمنع التدخين في موقع الفعالية.
•جميع حاملي التذاكر ومقتنياتهم ستخضع للتفتيش من قبل المنظمين.
النخفاض محتمل في درجات الحرارة خالل العروض الخارجية ،ننصح بارتداء مالبس تتناسب مع الظروف الجو ّية.
•تبعًا
ٍ

التذاكر
االتصال
أماكن الفعاليات

التذاكر

أرقام االتصال

تباع تذاكر فعاليات خليج البحرين على الموقع اإللكترونيWWW.SPRINGOFCULTURE.ORG :

للمعلومات العامة

39900630

هيئة البحرين للثقافة واآلثار

80008089

تباع تذاكر فعاليات مسرح البحرين الوطني لدى متجر فيرجن

مركز ّ
محمد آل خليفة لل ّثقافة والبحوث
الشيخ إبراهيم بن
ّ

17322549

ميغاستور وعلى الموقع اإللكترونيVIRGINMEGASTORE.ME :

البارح للفنون التشكيلية

17717707

مركز الفونتين للفن المعاصر

17230123

تباع تذاكر فعاليات مركز الفونتين للفن المعاصر في المركز نفسه
تباع تذاكر عروض إنترتينمنت بلس بالصالة الثقافية في أسواق األسرة
تذاكر عرض الصوت والضوء يتم شراؤها بمتحف موقع قلعة البحرين أو من خالل +97317786484

للمعلومات والمساعدة
•زيارة الموقع اإللكتروني لربيع الثقافة WWW.SPRINGOFCULTURE.ORG

•زيارة إحدى منصات ربيع الثقافة المتواجدة في األڤنيوز وصالة االستقبال في
مطار البحرين الدولي.

أماكن الفعاليات الرئيسية

MAIN EVENTS VENUES

01
02
03
04

البارح للفنون التشكيلية
ALBAREH ART GALLERY
https://goo.gl/maps/p2sSfSvzRVS2

الصالة الثقافية
CULTURAL HALL
https://goo.gl/maps/cXjVJjLwzRJ2

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

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

التعليمات
: من غير تحميل تطبيق قارئ الرمزQR لمسح رمز الـ
 افتح تطبيق الكاميرا في هاتفك النقال.1
 في وسط الشاشةQR  ضع رمز الـ.2
 اضغط على الرابط الظاهر أسفل الشاشة.3

INSTRUCTIONS:
To Scan the QR code without an
independent QR reader App:
1. Open the camera app
2. Place the QR code in the
center of the screen
3. Click on the link that appears
in the bottom of the screen

10
11
12
13
14

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

المعماري
بيت التّ راث
ّ
HOUSE OF ARCHITECTURAL HERITAGE
https://goo.gl/maps/F8SpzCzT1f1Wt8Us6

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

 الجفير- سينما مجمع الواحة
OASIS MALL CINEMA - JUFFAIR

بيت عبداهلل الزا ّيد لتراث البحرين الصحفي
ABDULLAH AL-ZAYED FOR BAHRAINI
PRESS HERITAGE

https://goo.gl/maps/sV7x2pMuJZhjjqzVA

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

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

خليج البحرين
BAHRAIN BAY
https://goo.gl/maps/Dr2cAQqWx8A2

الرفاع
ّ دار
DAR AL RIFFA
https://goo.gl/maps/R19PxjMjXhS2

05
06
07
08
09

أماكن فعاليات
)مسرح الشارع (بوب أب

POP UP EVENTS VENUES

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

محمد آل خليفة للثقافة والبحوث
مركز الشيخ إبراهيم بن
ّ
SH. EBRAHIM BIN MOHAMMED AL KHALIFA
CENTRE FOR CULTURE & RESEARCH
https://goo.gl/maps/E8xGi4C77732

01
02
03

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

338 العدلية مجمع
ADLIYA BLOCK 338
https://goo.gl/maps/E8MqcoePo3x

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

مركز الفنون
ART CENTRE
https://goo.gl/maps/sHGfCAs6DQM2

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

مركز الفونتين للفن المعاصر
LA FONTAINE CENTRE OF CONTEMPORARY ART
https://goo.gl/maps/FMgHp87o7VL2

15
16
17
18
19

09
10
11

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

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

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

)أمواج (الالجون
AMWAJ LAGOON
https://goo.gl/maps/yo1CRq1BbrG2

مجمع األتريوم
ATRIUM MALL
https://goo.gl/maps/xbS5YcCmJL3tHb349

 منطقة السيف- مجمع السيف
SEEF MALL - SEEF DISTRICT
https://goo.gl/maps/iof4Ld9Npdp

المحرق
- مجمع السيف
ّ
SEEF MALL MUHARRAQ
https://goo.gl/maps/DWpqxCG76E32

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

04
05
06
07
08

TICKETS

CONTACT NUMBERS

Tickets for Bahrain Bay events are sold online through www.springofculture.org

General Information

39900630

Bahrain Authority for Culture & Antiquities

80008089

Tickets for Bahrain National Theatre events are sold
at Virgin Megastore and online at: VIRGINMEGASTORE.ME
Tickets for La Fontaine Centre events are sold at the centre itself
Tickets for Entertainment Plus events at the Cultural Hall are sold at Al Osra Supermarket
Tickets for Sound & Light are available for purchase
at Qal’at Al Bahrain Site Museum or through +97317786484

Shaikh Ebrahim bin Mohammed Al Khalifa Center
for Culture and Research

17322549

Albareh Art Gallery

17717707

La Fontaine Art Centre

17230123

FOR MORE INFORMATION
•	 Visit www.springofculture.org
•	 Visit the information booths located at The Avenues and Bahrain
International Airport Arrival Hall.

