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ن سســو لمؤ ا

ئيســي لر ا يك  لشــر ــلا لنق ا يك  ــر ش

ن ئيســيو لر ا ن  عمــو ا لد ا

ــة ي عا ر ــت  تح

ــع م ن  و ــا لتع صبا خــا شــكر 

ــي قم لر ا م  ــا ع إل ا يك  ــر ش

ــمي س لر ا ــي  ع ا ذ إل ا يك  ــر لش ا

ن ميــو عا إل ا ء  كا لشــر ا

ن  جــا لمهر ا ة  عــا ر و ئنا  كا شــر لجميــع  ص  خــا شــكر 

ــة م قا إل ا يك  ــر ــرش ك ا لتذ ا يك  ــر ش
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عن شركة 
المشرق

ــم تأسيســه عــام ٢٠٠٧، ومقرهــا القاهــرة. وتقــدم الشــركة  ــي ت ــان فن ــاج الســينمائي والمســرحي هــي كي شــركة المشــرق لإلنت
العديــد مــن الخدمــات المتنوعــة فــي مجــاالت الترفيــه والفنــون والثقافــة. وتركــز المشــرق علــى تطويــر جــودة المشــروعات الفنيــة 

فــي مجــاالت الفنــون البصريــة واألدائيــة فــي مصــر والعالــم العربــي. 

ويأتــي تحــت مظلــة المشــرق كيانــات فنيــة أخــرى مثــل شــركة المعبــد لإلنتــاج المســرحي والتــي تــم إنشــاؤها عــام ١٩٩3، وســتوديو 
عمــاد الديــن الــذي تأســس عــام ٢٠٠5، إذ ُيعتَبــر مشــروع فريــد مــن نوعــه فــي العالــم العربــي حيــث يتيــح مســاحات مختلفــة للتدريــب 
الفنــي للفــرق والفنانيــن. ثــم يأتــي مشــروع مكتبــي للتجمعــات اإلبداعيــة وهــو مــكان يوفــر للمهتميــن بــأداء أعمالهــم التــي تحتــاج 
ــا طويلــة فــي مســاحات واســعة دون تشــتت مــع توفيــر كافــة االحتياجــات الالزمــة لذلــك. ومايميــز كل هــذه المشــروعات أنهــا  ـً أوقات

تقــع فــي القلــب مــن وســط القاهــرة. 

وتوفــر شــركة المشــرق العديــد مــن الخدمــات مثــل تنظيــم الفعاليــات الفنيــة والثقافيــة والتســويق لهــا، كذلــك الخدمــات اإلنتاجيــة 
واإلداريــة، ممــا يجعــل الشــركة قــادرة علــى تقديــم الخدمــات الخاصــة بــكل مايتعلــق باألحــداث الفنيــة بــدًءا مــن الفكــرة وصــواًل 

لتنفيذهــا بأعلــى جــودة ممكنــة. 

ومنــذ عــام ٢٠١٢، أنتجــت شــركة المشــرق مهرجــان وســط البلــد للفنــون المعاصــرة )دي-كاف(، وهــو المهرجــان الدولــي المتعــدد 
الفنــون األكبــر واألوحــد فــي مصــر متعــدد الفنــون، كمــا أنتجــت الشــركة مهرجــان قصــر المنيــل عــام ٢٠١٨ بالتعــاون مــع جمعيــة 

أصدقــاء قصــر المنيــل، وهــو أول مهرجــان دولــي للموســيقى الكالســيكية فــي مصــر.  

©مصطفى عبد العاطي
يــدي لحد ا ال  چــا

مهرجان قصر المنيل  ٢٠١٨



كلمة مدير 
المهرجان

فــي عالــم تحكمــه حالــة دائمــة مــن التوتــر والقلــق، فيصبــح 
الحصــول علــى االســتقرار فيــه عــن طريــق القــوة وليــس 

بإرســاء قواعــد العــدل. 

عندمــا تصــرخ الطبيعــة فــي وجوهنــا، ُمطاِلبــة إيانــا برعايــة 
ومســتقبل  مســتقبلنا  ننقــذ  لكــي  تحتوينــا  التــي  البيئــة 

الُمهــَدد. كوكبنــا 

عندمــا َيحَتــج مواطنــو الــدول األكثــر ثــراًء بســبب التوزيــع غيــر 
العــادل للثروة.

ــا  ــون للخــوف مــن اآلخــر، فينهــار إيمانن ــا الجن عندمــا يقودن
باإلنســانية التــي ال تكــون أقــوى إال بالتضامــن.

فــي هــذه األوقــات التــي يحكمهــا الغمــوض والتشــوش، ال 
يمكننــي وصــف ســعادتي وأنــا أقــدم لكــم النســخة الثامنــة 

مــن مهرجــان دي-كاف. 

إيماننــا  مبعثهــا  دي-كاف،  فريــق  وســعادة  ســعادتي، 
تغييــر  وربمــا  البشــر،  تغييــر  يمكنــه  الفــن  أن  المشــترك 
العالــم. دي-كاف ليــس مجــرد مهرجــان ُتقــام فيــه عــروض 
وفعاليــات فنيــة مختلفــة فــي قلــب القاهــرة الخديويــة، إنــه 

محاولــة منــا لتقديــم رؤيتنــا للعالــم الــذي نريــد. 

والعرقيــة  النوعيــة  اختالفاتنــا  فيــه  نحتــرم  مفتــوح  عالــم 
والدينيــة، عالــم ال يوجــد فيــه هــذا التمييــز أو علــى األقــل ال 

يكــون ذات قيمــة أو معنــى لدينــا. 
عالــم يتشــارك قيــم االحتــرام والتفاهــم والعــدل والحريــة 

والتعدديــة واإلبــداع. 
عالــم يــرى احتــرام البيئــة ورعايتهــا جــزًءا أصيــاًل مــن تطورنــا 

ــا اإلنســاني.  وتقدمن

وأود هنــا أن أعبــر عــن امتنانــي وُشــكري للجمهــور الــذي 
يشــاركنا هــذه الرؤيــة، وهــذه الرحلــة منــذ البدايــة. كمــا أود 
أن أشــكر شــركاءنا القدامــى والُجــدد الــذي آمنــوا بنــا وبعالــم 

يجمــع البشــر وال يفرقهــم.

أحمد العطار

©مصطفى عبد العاطي

©مصطفى عبد العاطي



كلمة رئيس
مجلس إدارة شركة 

اإلسماعيلية

)دي- المعاصــرة  للفنــون  البلــد  وســط  مهرجــان  يخطــو 
كاف( فــي نســخته الثامنــة خطــوة جديــدة مــن أجــل التفاعــل 
الفاعليــن  مــن  أكبــر  عــدد  وانخــراط  أوســع،  مــع جمهــور 
المجتمعييــن فــي مصــر. دي كاف يتيــح للجمهــور إمكانيــة 
ــدة وســاحات عامــة عريقــة فــي  ــى أماكــن جدي التعــرف عل
وســط القاهــرة الخديويــة مــن خــالل عــروض فنيــة فــي 
مــع  بالتعــاون  األبعــاد  ثالثيــة  رقميــة  وعــروض  الشــارع 

القاهــرة. محافظــة 

هــذا التوســع الفنــي والثقافــي يمثــل تطــوًرا كبيــًرا بالنســبة 
لشــركة اإلســماعيلية لالســتثمار العقــاري علــى مســتويين: 
أكثــر  الشــاب  الجيــل  أبنــاء  مــن  العديــد  رؤيــة  األول هــو 
ــا بمنطقــة وســط القاهــرة والفنــون المعاصــرة  اهتمامـً
التــي ُتقــدم فــي هــذه المســاحات التاريخيــة. هــذا األمــر 
يشــجعنا أكثــر أن ندمــج الجمهــور وأن نزيــد مــن برامجنــا 
التــي تتعلــق بالثقافــة والفنــون. التطــور الثانــي يتعلــق 
اعتــراف  يعكــس  ممــا  القاهــرة  محافظــة  مــع  بالتعــاون 
الدولــة وتقديرهــا للنجــاح الــذي يحققــه مهرجــان دي كاف، 
وتأكيــد اهتمــام الدولــة بمنطقــة وســط المدينــة ومنحهــا 

أكبــر قــدر ممكــن مــن التطويــر. 

علــى مســتوى مــواز، تواصــل شــركة اإلســماعيلية العمــل 
علــى المنشــأت المعماريــة فــي وســط القاهــرة برؤية تجمع 
ــي مــع الحفــاظ  ــث روح المعاصــرة فــي هــذه المبان ــن ب بي
ــا بالتنــوع الثقافــي.   علــى أصالتهــا وتاريخهــا الــذي تميــز دومـً
وســوف نقــوم خــالل الشــهور القادمــة بإطــالق عــدد مــن 
المشــروعات التــي تركــز علــى اإلبــداع والتصميمــات الفنيــة 
التــي تعكــس  العامــة  وريــادة المشــروعات والمســاحات 

وتحتفــل بهويتنــا المصريــة المعاصــرة. 
بهــا شــركة  التــي تهتــم  العامــة  وباإلضافــة للمســاحات 
مــن  عــدد  دعــم  فــي  الشــركة  تســتمر  اإلســماعيلية، 
الصــور  كتــاب  نشــر  مثــل  والفنيــة  الثقافيــة  المبــادرات 
الخــاص بمنطقــة وســط البلــد وشــوارعها التــي قــد ال يراهــا 
أو ينتبــه لهــا المــارون فــي الشــوارع كثيــًرا. كذلــك قمنــا 
بالتعــاون فــي تنظيــم ودعــم ماراثــون مؤسســة كايــرو رانــرز 
فــي وســط القاهــرة ممــا يخــدم رؤيتنــا بشــكل رائــع فــي 

رؤيــة منطقــة حديثــة ومتنوعــة ومفعمــة بالحيــاة. 

أشــكر فريــق عمــل  أن  النهايــة ال يســعنى ســوى  وفــي 
)دي-كاف(  المعاصــرة  للفنــون  البلــد  وســط  مهرجــان 
وفريــق شــركة اإلســماعيلية علــى جعــل هــذا المهرجــان 

ُيقــام كل ســنة.  الناجــح 

كريم شافعي

©يحيي الحصفي



التذاكر
كيف ُيمكنكم شراء تذاكر مهرجان دي-كاف؟

١. شراء التذكرة عبر شبكة اإلنترنت:
-  يمكــن زيــارة app.eventtus.com، ثــم البحــث عــن D-CAF، واختيــار الفعاليــة التــي ترغبــون فــي حضورهــا، 

وســوف يتــم توجيهكــم مباشــرة للصفحــة التــي يمكــن مــن خاللهــا دفــع ثمــن التذكــرة. 
- الدفع يمكن أن يتم أونالين عن طريق الكريدت كارد أو عن طريق خدمة فوري.

- الروابط الخاصة بالتذاكر موجودة على موقعنا وصفحات الفعاليات الخاصة بنا على فيسبوك.

٢. شراء التذكرة بشكل شخصي:
 يمكنكم الحضور لمقر المهرجان الموجود في

٢٩ شارع هدى شعراوي )مقابل مطعم فلفلة(، الدور الثاني، وسط البلد. 
كما يمكنكم االتصال على الرقم التالي: ٠١٢٨5١74٢٠3

ساعات العمل في مكتب التذاكر بمقر المهرجان:
ا عدا أيام الجمعة والسبت.  ا وحتى 5 مساًء يوميـً من الساعة ١٠ صباحـً

3. تذاكر سينما زاوية )برنامج الفيلم(:
- يمكن شراء التذكرة مباشرة من السينما قبل العرض.

www.elcinema.com/zawya  يمكن الشراء أونالين من خالل موقع -
- كما يمكن لعمالء شبكة فودافون أن يقوموا بحجز التذاكر من خالل الخط الساخن ٢١٢١.

معلومات هامة
عروض الفنون األدائية:

- سوف يتم فتح األبواب قبل بداية العرض بساعة واحدة.
- بمجرد بدء العرض لن يتم السماح بالدخول.

- ِبناًء على طلب الفنانين، برجاء العلم أن تصوير الفوتوغرافيا والفيديو غير مسموح به أثناء العروض.

عروض الموسيقى:
- يمكنكم الرجوع لصفحة الفعاليات لمعرفة مواعيد فتح األبواب لكل حفلة.

- برجاء احضار التذكرة/ كود الـ QR عند باب الدخول من أجل جعل دخول العرض سهاًل.

جميع العروض:
- الجلوس يعتمد على أولوية الحضور.

- في الفعاليات المجانية، لن ُيسمح بالدخول في حال امتالء القاعة.
ــا عنــد بــاب قاعــة كل عــرض، لكــن ُيرجــى مراعــاة أن التذاكــر جميعهــا  - عــدد محــدود مــن التذاكــر ســوف يكــون متاحـً
يمكــن أن ُتبــاع قبــل بدايــة الفعاليــة. وســوف نكتــب عــن تطــورات بيــع التذاكــر طــوال الوقــت مــن خــالل صفحاتنــا 

علــى السوشــيال ميديــا. 
- برجــاء متابعــة كافــة التفاصيــل الخاصــة بــكل عــرض علــى صفحــة الفيســبوك الخاصــة بالمهرجــان مــن أجــل 

ــرة.  ــق األخي ــي قــد تطــرأ فــي الدقائ ــرات الت ــر التغيي معرفــة آخ
بخصــوص دفــع التذاكــر مــن خــال خدمــة فــوري، برجــاء االنتهــاء مــن الدفــع قبــل الفعاليــة بـــ 4٨ ســاعة علــى األقل، 

وإال لــن يتــم اعتبــار الحجــز مكتمــًا. 



٩

المحتوى
عن شركة المشرق

كلمة مدير 
المهرجان

كلمة رئيس 
مجلس إدارة شركة 

اإلسماعيلية

التذاكر

أماكن العروض

فنون أدائية

موسيقى

برنامج األفالم 

روح المدينة

فنون الميديا 
الحديثة

عروض خاصة

فريق العمل

ال فينواز

١١ شارع محمود بسيوني، وسط البلد

ستوديو عماد الدين

١٨ شارع عماد الدين، الدور الثالث

مسرح الفلكي - مركز التحرير الثقافي

٢٤ شارع الفلكي، الجامعة األمريكية

مقر مهرجان دي-كاف

٢٩ شارع هدى شعراوي، الطابق الثاني، مقابل فلفلة

الجريك كامبس

٢٨ شارع الفلكي، باب اللوق )مدخل شارع التحرير(

سينما زاوية

١5 شارع عماد الدين، وسط البلد

مسرح روابط

3 شارع حسين باشا المعماري، متفرع من شارع معروف، وسط البلد

مقعد السلطان قايتباي

شارع درب الساقية خلف مسجد السلطان قايتباي، مقابر الخليفة

برنامج روح المدينة - مكان عروض الشارع:

شارع الشريفين،  وسط البلد

المركز األمريكي

السفارة األمريكية بالقاهرة، ٨ شارع كمال الدين صالح، جاردن سيتي

)البوابة الجنوبية(

مكتبي - للتجمعات اإلبداعية

٤٢ شارع عبد الخالق ثروت، وسط البلد

مبني تمارا

١٧ شارع جواد حسني، عابدين، وسط البلد



١٠

مبادرة الفن للجميع

»لقــد منحتمونــا الشــجاعة والقــوة مــن أجــل التغلــب علــى مخاوفنــا«  كانــت هــذه هــي إحــدى العبــارات التــي قالهــا 
الجــئ ســوري بعــد حضــوره أحــد العــروض المســرحية لمهرجــان دي كاف بعنــوان » وهنــا   أنــا«، والــذي يحكــي القصــة 
ــة التــي  ــان فلســطيني اســمه أحمــد طوباســي. مثــل هــذه المقــوالت هــي انعــكاس للحال ــة لالجــئ وفن الحقيقي
قدمتهــا مبــادرة الفــن للجميــع والتــي أتاحــت لفئــات مختلفــة مــن الجمهــور فــي مصــر أن يحضــر بعــض العــروض 

ألول مــرة.

فعاليــات مبــادرة الفــن للجميــع بــدأت فــي عــام ٢٠١٧، وقــد ســعت منــذ ميالدهــا أن تعمــل علــى تيســير وصــول 
أكبــر مــن الجمهــور المصــري دون االلتفــات للظــروف االجتماعيــة أو االقتصاديــة.  مهرجــان دي كاف لعــدد 
وتحــاول المبــادرة أن تصــل للجمهــور غيــر القــادر علــى مشــاهدة العــروض حيــث يتــم توفيــر تذاكــر مجانيــة ووســائل 
مواصــالت، ممــا يفتــح للجمهــور رؤيــة عــروض فنيــة معاصــرة مــن جميــع أنحــاء العالــم وتقديــم فنانيــن متعــددي 

المواهــب. 

يؤمــن مهرجــان دي كاف بأهميــة الفنــون وقدرتهــا علــى دمــج أطيــاف المجتمــع المختلفــة ومحاولــة جعــل الحيــاة 
تبــدو أفضــل بالنســبة للمواطنيــن مــن خــال الفــن. ولعــل دور دي كاف يكمــن فــي إتاحــة هــذه اللمحــات الفنيــة 
لمــن ال يســتطيعون مشــاهدة الفنــون المتنوعــة والمعاصــرة فــي مصــر، ممــا يتيــح مســاحة أكبــر لهــم للمعرفــة 

واالســتمتاع بهــذه الفنــون. 

وقــد حــازت المبــادرة علــى اهتمــام مؤسســات ثقافيــة ودوليــة مثــل المجلــس الثقافــي البريطانــي والســفارة 
األمريكيــة بالقاهــرة، وذلــك مــن خــالل إطــالق حفلــة تمويــل خيــري بالتعــاون مــع عــدد مــن الجمعيــات والمتبرعيــن 
ــا حضــور الحفــالت والعــروض  فــي نســخة العــام الماضــي والتــي حققــت نجاًحــا كبيــًرا حيــث أتيــح لـــ ١3٢5 شخصـً

المتنوعــة لــدي-كاف. 

هــذا العــام يتشــرف مهرجــان دي كاف بالتعــاون مــع عــدد مــن المنظمــات والجمعيــات مــن بينهــا مقعــد الســلطان 
قايتبــاي )أركينــوس(، مؤسســة الحســن، دوار الفنــون، مؤسســة بناتــي، جمعيــة خيــر وبركــة، آي هيلــب، جمعيــة 
تيــر دي أوم، ومؤسســات أخــرى لديهــا نفــس الشــغف مــن أجــل دمــج الفنــون مــع قطاعــات المجتمــع المختلفــة.

ويرحــب مهرجــان دي كاف بــكل الجمعيــات والمنظمــات المهتمــة باالنضمــام للمبــادرة مــن خــالل التواصــل علــى 
info@orientproductions.org :البريــد اإللكترونــي التالــي

وهنــا يــود مهرجــان دي-كاف أن يشــكر كل األشــخاص الذيــن دعمــوا المبــادرة ممــا مكــن المهرجــان مــن زيــادة أعــداد 
الجمهــور المشــاهد للعــروض والحفــالت ممــا وســع قــدرات المهرجان لالنتشــار. 

داعمين ٢٠١٩



١١

الفنون 
األدائية  

) رك لدنمــا ا ( ب ترا
سيو فانك فيوري ويت
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٣٠ و ٣١ مارس
تراب )الدنمارك(

النوع: مسرح، أوبرا وعرض عرائس 
المدة: ٦٠ دقيقة          

اللغة: اإلنجليزية مع ترجمة عربية  

كيــف يمكننــا أن نتخيــل شــكل العالــم الــذي نعرفــه اليــوم عندمــا 
يجتــاح العالــم التغيــر المناخــي؟ 

تــراب هــو عــرض عرائــس يقتــرب بنا مــن عالم ملــيء باالضطرابات 
والمآســي مــن خــالل مجموعــة مــن األغانــي المعاصــرة. يقــدم 
فــي  اإلنســانية  والمصائــر  بالرغبــات  تتعلــق  حكايــات  العــرض 
مرحلــة نهايــة العالــم، مــن خــالل عــرض أوبرالــي يظهــر فيــه خمســة 
عرائــس مصنوعــة مــن الســيليكون بنفــس الحجــم البشــري، وقــد 
تــم العمــل علــى صناعــة هــذه العرائــس لمــدة ســنوات مــن أجــل 

هــذا العــرض. 
تــراب هــو عــرض متنــوع يصعــب تصنيفــه، فهــو يتألــف مــن 
فقــرات مســرحية  وعــرض عرائــس وأداء أوبرالــي. ولقــد تــم تقديــم 
العــرض فــي مهرجانــات عديــدة حــول العالــم وتــم ترشــيحه لجائــزة 
رويميــرت الدنماركيــة عــام ٢٠١٦، كمــا حصــل علــى جوائــز المجلــس 

الدنماركــي للفنــون فــي عــام ٢٠١٦. 

سيو فانك فيوري ويت )س.ف.ف.و(  هي كيان إنتاجي 
مسرحي دنماركي ُأنشئ عام ٢٠١3. وتسعى الشركة للعمل بشكل 
جماعي ومحاولة خلق إنتاج مسرحي موسيقي/غنائي متداخل مع 

مجاالت فنية أخرى مثل األوبرا والعرائس. 
يعتبــر عــرض تــراب واحــد مــن ضمــن اإلنتاجــات الناجحــة لشــركة 
 ،٢٠١٨ إنتــاج  )كــراش(  عــرض  بينهــا  مــن  والتــي  )س.ف.ف.و( 

وعــرض )فاينشــميكر( عــام ٢٠١٤. 

الوقت: السبت 7 مساًء - األحد ٨ مساًء     
المكان: مسرح الفلكي - مركز التحرير الثقافي       

التذكرة: 5٠ جنيه 

المخرج الفني ومنتج العرض: سفند كريستنسن
سوبرانو: ريجينا أونور أولفاسدوتير 

إخراج: جسبر بيدرسن 
كلمات: نيل كاردينال فوريو

تأليف موسيقي: بيتر كولميتز موللر

“إنــه انفجــار عاطفــي ســوف يحــرك كيانــك كلــه نحــو عالــم فريد 
من المشــاعر”

سنر
سورن ماي

©

القاهــرة،  فــي  الدنماركيــة  الســفارة  مــن  بدعــم 
بنــك  المســرح،  لفنــون  الدنماركــي  المجلــس 
أندلسكاسن فيليسكاسن واتحاد الفنون الدنماركية 
المســرحية والموســيقية )كــودا(، مســرح هلســنجر



١3

٣ و ٤ أبريل
تصبح على خير )فرنسا/مصر(

النوع: مسرح معاصر           المدة: 75 دقيقة            اللغة: العربية مع الترجمة اإلنجليزية 

»وأنــت؟ هــل حلمــت الليلــة الماضيــة؟« كان هــذا هــو الســؤال الــذي طرحــه فريــق مشــروع اليــت هــاوس علــى ســكان مدينتــي نانتيــر 
والقاهــرة فــي عامــي ٢٠١٧ و ٢٠١٨ علــى التوالــي. 

األحــالم تعتبــر مــن الظواهــر المركزيــة والمهمــة بالنســبة للعديــد مــن الثقافــات والمجتمعــات، حتــى قبــل أن يتــم التعامــل معهــا بشــكل 
علمــي وتحليــل نفســي فــي المجتمعــات الغربيــة. إن فهــم األحــالم باعتبارهــا تجربــة حميمــة تعرضنــا لخبــرات فرديــة قــد نفهــم مــن خاللهــا 
العالــم وأنفســنا. تصبــح علــى خيــر يحــاول أن يبحــث فــي الحالــة األدائيــة التــي نمــر بهــا خالل الحلــم، ومحاولة توثيــق األحالم، وطرح أســئلة 
حــول معنــى األحــالم فــي ســياقات ثقافيــة متنوعــة وخلــق ســاحة تشــبه الحلم داخل مســاحات حضريــة ومدن تتعرض لتغييــرات اجتماعية 

وسياســية عديدة.   
--

شــركة اليــت هــاوس أنشــئت فــي باريــس عــن طريــق دانكــن إيفننــو والنســيلوت هيملــن بهــدف تقديــم العــروض الفنيــة المعاصــرة التــي 
تعتمــد علــى األبحــاث العلميــة فــي شــكل مســرحي. تحــاول الشــركة أن تلقــي الضــوء فــي عروضهــا الفنيــة علــى حكايــات تتعلــق بالبيئــة 
واألقليــات، حيــث يتشــارك فريــق العمــل االهتمامــات التــي تتعلــق بالقضايــا الجدليــة المعاصــرة ويؤمنــون باســتخدام أكثــر مــن طريقــة 
فنيــة للحديــث عــن هــذه القضايــا حيــث يتــم دمــج فنــون مختلفــة مثــل الرقــص والفنــون األدائية وفنــون التصميــم ، كذلــك االعتماد على 
العلــوم اإلنســانية واألبحــاث العلميــة. حركــة للرقــص المعاصــر هــي منصــة معاصــرة للرقصــات أنشــئت عــام ٢٠٠٦ فــي القاهــرة، حيــث 
تقــوم بالعديــد مــن المشــروعات التعاونيــة مــع مؤسســات أخــرى. أعمــال حركــة تــم تقديمهــا فــي صيــغ متنوعــة مثــل العــروض األدائيــة 

واألبحــاث والحفــالت فــي العالــم العربــي وأوروبــا والواليــات المتحــدة.

الوقت: ٨ مساًء         المكان: مسرح روابط     التذكرة: 4٠ جنيه 

المشاركون في العرض: مشروع يقدمه دانكن إيفننو، النسيلوت هيملن بالتعاون مع )بنوات فيرجات وأدهم حافظ(
دراماتورج: أدهم حافظ   تأليف: النسيلوت هيملن   مخرج العرض: دانكن إيفننو 

تصميم إضاءة: باتريك الفون دي لوجو مساعدة باحث: داليا فخر   بحث: بنوات فرجات  
ممثلون وممثالت: ناجي شحاتة، منى جميل، لمياء جودة، علي صبحي تصميم الصوت: مايا بوكيه 

المدير الفني: ميدو صادق
 العرض من إنتاج: مشروع اليت هاوس )باريس( بالتعاون مع منصة حركة للفنون األدائية )القاهرة(

“كيــف يمكــن للحلــم أن يختلــف مــن ثقافــة ألخــرى؟ ماهــي أشــكال األحــام التــي تجمعنا خاصة عندمــا نمر بنفس الظروف المعيشــية؟ 
ماهــو المــكان الــذي يمكــن أن يجمــع كل هــذه األحام؟”

©
©جوان دي كرين



١٤

٩ و ١٠ أبريل
بدون خسائر )مصر( 

النوع: رقص معاصر     المدة: 45 دقيقة           اللغة: العربية

تصميم إضاءة: صابر السيد  تصميم وأداء: محمد فؤاد  
فيديو: حكيم عبد النعيم موسيقى: أحمد صالح   

شكر خاص: لمركز الجيزويت باإلسكندرية )٢٠١7(، وفندق دو أرتس تولون )فرنسا-٢٠١٦(

إنتاج: الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة

ــردي يقــدم بعــض  ــدون خســائر هــو عــرض رقــص ف ــور. ب ــا مــع الجمه ــم التفاعــل فيه ــي يت ــة الت ــة مــن الرقصــات المتنوع مجموع
التناقضــات الكامنــة فــي العــرض الفنــي وعالقتــه بــدور الفنــان كونــه يتعامــل مــع العــرض قبل تقديمه للجمهور بشــكل عاطفــي فردي 

ثــم يتحــول ذلــك ليصبــح العــرض عبــارة عــن ســلعة ُتقــدم لالســتهالك الجماهيــري. 
اعتمــد العــرض علــى بحــث قــام بــه مصمــم ومــؤدي العــرض محمــد فــؤاد، حيــث يطــرح العــرض الراقــص مجموعــة مــن األســئلة 
عــن معنــى الشــهرة، والنجــاح ومعنــى أن يتعــرف عليــك الجمهــور فــي المجــال العــام. يســخر العــرض مــن هــذه العالقــة بيــن الجمهــور 
ــا قــد يحمــل تصــورات عــن الفــن والفنانيــن مــن خــالل الصــورة التــي ُتقــدم لهــا، والســيما عندمــا يبــدو المنتــج  ـً والفنــان، فالجمهــور أحيان

الفنــي ســلعة تبــاع مقابــل المــال، ممــا قــد يفقدهــا قيمتهــا الفنيــة. 
--

محمــد فــؤاد هــو راقــص معاصــر وفنــان أدائــي ومصمــم رقصــات حصــل علــى درجــة الليســانس فــي المســرح مــن كليــة اآلداب جامعــة 
ــبرنامج ســتوديو عمــاد الديــن للرقــص  القاهــرة عــام ٢٠٠٦. وقــد شــارك فــؤاد فــي العديــد مــن ورشــات الرقــص المعاصــر وانضــم لـ
بالتعــاون مــع مؤسســة »ديســنت« للرقــص. وفــي عــام ٢٠١١ تمــت دعــوة فــؤاد لتصميــم رقصــة ضمــن فعاليــات مهرجــان نســيم 

الرقــص فــي مدينــة اإلســكندرية. وقــد قــام فــؤاد بتقديــم أعمالــه فــي مــدن عربيــة وأوروبيــة.

الوقت: ٨  مساًء         المكان: مسرح روابط          التذكرة: 4٠ جنيه
*سوف يكون هناك نقاش إلطاق مشروع َخْلف للرقص المعاصر يوم ١٠ أبريل الساعة ٩ مساًء.

“الســخرية فــي مواجهــة التصنــع، فــي هــذه الحالــة نتحــدث عــن الفــن المعاصــر، وهــذا تحديــًدا شــيء ممتــع وربمــا يكــون الجــزء األكثــر 
-The Theatre Times  ”تســلية فــي ذلــك العــرض الفــردي

©مصطفي  عبدالعاطي



١5



١٤ و ١5 أبريل
مفاوضات االختاف )النمسا/المانيا/مصر(

النوع: فن أدائي          المدة: ٩5 دقيقة           اللغة: إنجليزي مع ترجمة عربي

مشروع فني من إخراج كاوديا بوسيه بالتعاون مع عبد الله ضيف 
اإلخراج الفني واألداء: كاوديا بوسيه وعبد الله ضيف 

إعالم: فيكي كلوج  تأليف موسيقى: جونتر أوير  
المشرف اإلنتاجي: شركة تياتركومبينات — ألكسندر ماتياس كوسنوبفل

المشرف اإلنتاجي من شركة ريفلكشن : أحمد الديب

 مفاوضــات االختــاف هــو حــوار أدائــي عــن النــوع )الجنــدر( واأليديولوجيــا والتحيــزات الفكريــة المتواجــدة فــي العوالــم المختلفــة التــي 
نعيــش فيهــا ومــا يتعلــق بهــا مــن تأثيــرات جيوسياســية. العــرض يعكــس تأثيــر األيديولوجيــا علــى حاضرنــا، فــي ظــل راديكاليــة الخطــاب 

السياســي، وذلــك فــي محاولــة لطــرح أســئلة حــول مــدى تأثيــر هــذه الراديكاليــة السياســية علــى حيــاة األفــراد اليوميــة. 
ــا يأخــذ شــكل درامــي ويتكــون مــن  ـً ــا فني يعتمــد العــرض علــى بحــث مبدئــي تــم إجــراؤه فــي مصــر والنمســا، وتــم تطويــره ليصبــح منتجـً

فقــرات أدائيــة وتكوينــات بصريــة يقدمهــا لنــا المؤلــف جونتــر أويــر. 
--

تقــدم شــركة ثييتــار كومبينــات إنتــاج مســرحي مســتقل، ويقــع مقرهــا فــي مدينــة فيينــا منــذ عــام ١٩٩٩، وقــد صاغــت الشــركة أفكارهــا 
الفنيــة مــن خــالل رؤيــة المخرجــة كالوديــا بوســيه مــن خــالل قيادتها للممثليــن والمؤدين والراقصيــن كذلك فناني الصوت والمهندســين 
ــا أن تبحث عن  المعمارييــن والفنانيــن البصرييــن ومحاولــة دمجهــم فــي مشــاريع مســرحية مبنيــة على أســس بحثية. وتحاول الشــركة دومـً

أفــكار جديدة لتقديمها للمشــاهدين.

*هــذا العــرض مــن إنتــاج  شــركة تياتركومبينــات بالتعــاون مــع شــركة ريفلكشــن للفنــون والتدريبــات والتنميــة باإلســكندرية، وشــركة 
كوزموس فيينا للمســرح، وبدعم من مؤسســة فيينا كولتور سيزنينفشســل، وبالتعاون مع مؤسســات فنون أدائية في شــمال أفريقيا 
وشــرق أوروبــا. كذلــك حصــل العــرض علــى دعــم مــن مؤسســة روبــرت يوش ومؤسســة المســرح الدولــي، والمنتدى الثقافي  النمســاوي 

بالقاهــرة، ومؤسســة وجهــات ومؤسســة المــورد الثقافــي. 

الوقت: ٨ مساًء        المكان: مبنى تمارا          التذكرة: 4٠ جنيه

سيه
© كالوديا بو



١٧

١8 أبريل
ارقصوا كازابانكا )فرنسا/المغرب(

النوع: رقص              المدة: ٦٠ دقيقة           

ارقصــوا كازابانــكا هــو عــرض فنــي راقــص يســتدعي روح مدينــة كازابالنــكا والحالــة العاطفيــة والطاقة المتفجــرة لدى الشــباب المغربي، إذ 
يحــول العــرض هــذه الحالــة وتلــك الطاقــات مــن الشــارع للمســرح. ُأنتــج هــذا العــرض فــي عــام ٢٠١٨ وقــدم العديــد مــن المواهــب المغربيــة 
فــي دنيــا الرقــص حيــث انضــم للمشــروع ٨ راقصيــن مــن خلفيــات ثقافيــة ومــدن مغربيــة عديــدة. وقــد تــم اختيــار الراقصيــن مــن خــالل عــدد 
ضخــم تقــدم لالختبــارات، وتــم بعــد ذلــك اختيــار راقصــي الهيــب هــوب علــى أســاس مواهبهــم الفريــدة وشــخصياتهم وروحهــم اإلبداعيــة 

المغامرة.
--

قــادر عاطــو هــو مصمــم رقصــات لــه ذاع كبيــر فــي عالــم الهيــب هــوب بفرنســا، ولــه تأثيــر واضح في المشــهد الفني الخاص بعالــم الرقص 
ــا كبيــًرا ألنــه قــام بنقــل رقــص الهيــب  هنــاك. قــام عاطــو بتقديــم أعمالــه الفنيــة فــي بينالــي ليــون للرقــص عــام ١٩٩٤، وقــد ُاعتبــر هــذا نجاحـً
هــوب مــن الشــارع للمســرح. فــي عــام ١٩٩٦ قــام عاطــو بعمــل مشــروع فنــي بعنــوان )كلكيمــو( فــي محاولة للحديث عــن الخبــرات التراجيدية 
لمواطنــي البوســنة وكرواتيــا فــي مخيمــات األطفــال الالجئيــن فــي مدينــة زغــرب خــالل عامــي ١٩٩٤ و ١٩٩5.كمــا قــدم مشــروع فنــي آخــر 
بعنــوان )صــالة لمجنــون( عــام ١٩٩٩، ومشــروع )األجســاد الغريبــة( عــام ٢٠٠٦، وهــو مشــروع دولــي يجمــع دول عديــدة مثــل فرنســا والهنــد 
والبرازيــل والجزائــر وكــوت ديفوار.فــي عــام ٢٠١3 حــاول عاطــو العــودة لمصــدر اإللهــام الخــاص بعالــم الهيــب هــوب وقــام بتقديــم عــرض 
ــا علــى درجــة فــارس فــي الفنــون  بعنــوان )الجــذور( وهــو عبــارة عــن مغامــرة فنيــة داخــل الــذات البشــرية. حصــل عاطــو فــي هــذا العــام أيضـً
واآلداب. مــراد مرزوقــي  مصمــم رقصــات لــه دور بــارز فــي عالــم الهيــب هــوب منــذ بدايــة تســعينات القــرن الماضــي. وقــد حصــل مرزوقــي 
علــى تدريــب فــي مدرســة ســان بريســت للســيرك فــي ضواحــي مدينــة ليــون منــذ كان عمره ٧ ســنوات. تعرف علــى أنواع جديــدة من الرقص 
المعاصــر مــن خــالل التعــاون مــع فنانيــن آخريــن مثــل ماريــس ديلنتــي، وجــان فرانســوا درور وجوزيــف نــدج. خــالل الســنوات التاليــة قــدم 
ــا حــاول مــن خاللهــم اكتشــاف عالــم الرقــص عبــر أكثــر مــن أســلوب فنــي قــام فيــه بمــزج فنــون الســيرك والقتــال والفنون  مرزوقــي ١٤ عرضـً
ــا علــى جعــل الهيــب هــوب يعكــس األبعــاد االجتماعيــة والجغرافيــة المحيطــة ببيئتــه. الجميلــة والفيديــو والموســيقى الحيــة، وعمــل دائمـً

مرزوقــي عضــو وزارة الثقافــة الفرنســية، لجنــة فنــون الرقــص، كمــا أنــه راعــي لمنظمــة )لــكا تاتــش( التــي تســتخدم الرقص وســيلة لتحســين 
الحالــة الصحيــة لمتحــدي اإلعاقــة واألفــراد الذيــن يعيشــون فــي بيئــات منعزلــة. 

الوقت: ٨ مساًء          المكان: مسرح الفلكي - مركز التحرير الثقافي       التذكرة: 5٠ جنيه

إضاءة: ماجد حكيمي موسيقى: ريجيه بيليه ديفاني إديسونيل  
أزياء: إيميل كاربنتيه وألكسندرا النجلوي

“ فن الهيب هوب له أبعاد عالمية وكونية لكنه يزدهر من خال األجواء المحيطة به مثل الثقافة والموقع الجغرافي.” قادر عاطو

© ميشيل كافالكا



١٨

2٠ أبريل
صدق أو ال تصدق  )المملكة المتحدة(

النوع: عرض تفاعلي           اللغة: العربية

لــدى األطفــال شــراهة لمعرفــة الحقائــق غيــر التقليديــة، ويمتلكــون القــدرة علــى جمــع هــذه المعلومــات والتعامــل معهــا قبــل نقلهــا 
لزمالئهــم ووالديهــم. صــدق أو ال تصــدق هــو عــرض تفاعلــي لألطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بين ٨ و١١ ســنة، بحيــث يحصل األطفال 
علــى ســماعات ويقومــون بإعــادة مــا يقومــون بســماعه دون أي تحضيــرات، حيــث ُتتلــى عليهــم مجموعــة مــن الحقائــق غيــر العاديــة 
يرددونهــا فــي شــكل محادثــة تجمــع مــا بيــن الجديــة والفكاهة، على ســبيل المثال: في المتوســط، ســمك القرش يقتل ١٢ شــخص في 
ــا. ســيتم وضــع الجمهــور أثنــاء العرض بشــكل يجعلهم يشــعرون  ـَ الســنة، فــي حيــن يقتــل البشــر حوالــي ١٠٠ مليــون ســمكة قــرش سنوي
أنهــم خــارج اللعبــة لكنهــم جــزء منهــا فــي نفــس الوقــت، ممــا يخلــق وعــي شــديد بالمســؤولية المشــتركة بيــن جميــع الحاضريــن. ُقــدم 

العــرض فــي دول أوروبيــة عديــدة وأمريــكا الجنوبيــة، وتعتبــر هــذه المــرة األولــى للعــرض فــي المنطقــة العربيــة. 
--

أنــت هامبتــون، هــو فنــان بريطانــي بــدأ عملــه عــام ١٩٩٨ تحــت اســم روتــوزازا. أعمــال هامبتــون تجمــع مــا بيــن الحيويــة واألوتوماتيكيــة 
فــي محاولــة إلرشــاد األفــراد مــن خــالل مواقــف أدائيــة بــدون أي تحضيــرات.  منــذ عــام ٢٠٠٧، يشــارك الجمهــور فــي عــروض هامبتــون 
بشــكل منتظــم مــن خــالل بنيــة متحــررة تســمى بـــ »أوتوتياتــرو«. وتضــم  أعمــال هامبتــون سلســلة مــن العــروض من بينهــا »إتيتكيت«، 
»ذا كوايــت فوليــوم«، »كيــو تشــاينا«، »أوك أوك«، »هــذا ليــس صوتــي الــذي يتحــدث/ ذيــس إز نــوت مــاي فويــس ســبيكنج«، و«ذا 
اكســترا بيبــول« .  ويتعــاون هامبتــون فــي كثيــر مــن األحيــان مــع فنانيــن آخرين مثل تيم إيتشــيلز، كريســتوف مايرهانز، بريــت هاتزيوس، 

جيــرت يانســتام، إيفانــا موللــر، وأنــا ريســبولي. كبــرى المــدن حــول العالــم مثــل مدريــد ورومــا وباريــس ولنــدن وســان فرانسيســكو.

الوقت: 4 - ٨ مساًء )دخول ُحر(        المكان: مبنى تمارا          التذكرة: مجانًا

المنتج اإلبداعي: كاتيا تيمربرج  إخراج: أنت هامبتون  
إنتاج مشترك: بين مهرجان تو ديجريز عام ٢٠١7، روتردامسي شوفبرج، أرتس أدمن فورو

 بدعم من: إسبوسيوز ريفالدوس، إيسيناس دو كامبيو،  عرض نو فيوتشر 
مساعد مخرج: فهد مطاوع

»جميعنا يشارك في تشكيل العالم ونقله إلى أوالدنا« يان ديرتلين دي مورجن 

© مانويل فيسنتي

*العــرض مفتــوح للجمهــور. ولألطفــال مــن ســن ٨ إلــى ١١ عــام الذيــن يرغبــون فــي المشــاركة بالعــرض، يمكنكــم 
معرفــة التفاصيــل أوناليــن.
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الموسيقى

يــرا إ ر  ســكا ســيف  ما



حفل موسيقي نسائي
تي سيسترز )الواليات المتحدة( + شيرين عبده )مصر( 

علــى خشــبة مســرح واحــدة، ســوف تجتمــع فنانــات مــن قــارات وثقافــات مختلفة، فســوف تقوم الفنانة شــيرين عبده بالتعــاون مع فرقة 
تي سيســترز بمشــاركة الجمهور شــغفهن الموســيقي واهتمامهن بتجربة ألوان فنية مختلفة. 

--
نشــأت األخــوات كلــوي )إيقــاع( وإيريــكا )جيتــار( وريتشــي تايتجــن )جيتار/بانجــو( فــي واليــة كاليفورنيــا األمريكيــة، ونجحن في تشــكيل ثالثي 
موســيقي عــام ٢٠٠٨ لتقديــم موســيقى الفولــك/ أمريكانــا. وخــالل نفــس العــام نجحــن فــي إنشــاء مســرح كيثونــك، وهــو عبــارة عــن كيــان 
يقــدم األلــوان الموســيقية التــي تخــدم األغــراض المســرحية، كمــا أنــه يقيــم حفــالت محليــة، وينظــم فعاليــات فنيــة لفنانيــن محلييــن 
مقيميــن وجواليــن. الشــقيقات الثالثــة يكتبــن األغانــي بطريقــة مبتكــرة، ويقمــن بغنائهــا بشــكل متميــز يجعلهــا متنوعــة ومتجانســة فــي 

نفــس الوقــت. 
خــالل عــام ٢٠١١، قدمــت تــي سيســترز أول إنتــاج مشــترك عــن طريــق التعــاون مــع عــازف الماندوليــن الشــهير مايــك مارشــال. وتحــاول 
فرقــة تــي سيســترز أن تعمــل علــى تمكيــن الفتيــات لتطويــر مهاراتهــن الفنيــة الغنائيــة، وذلــك مــن خــالل التعبيــر اإلبداعي، والقيــام بعمل 

ورش غنائيــة مــع المئــات مــن الفتيــات.
--

شــيرين عبــده هــي مطربــة شــابة وأحــد األســماء التــي لمــع نجمهــا فــي عالــم الموســيقى الفولكلورية/الشــعبية فــي مصــر. رؤيــة شــيرين 
الفنيــة تــدور حــول مــزج الموســيقى التقليديــة المصريــة مــع مجموعــة مــن األفــكار الفنيــة الجديــدة التــي يتــم مــن خاللهــا إعــادة إنتــاج 
الموســيقى واألغانــي الشــعبية بشــكل معاصــر. ومنــذ ظهورهــا علــى الســاحة الفنيــة خــالل األعــوام القليلــة الماضيــة، نجحــت عبــده أن 
تظهــر أمــام الجمهــور بشــكل متنــوع ومتجــدد. وقــد قامــت بتعليم نفســها وتدرجت فــي خبرتها ما بين مجــاالت اإلعالم وإدارة الموســيقى 
للعمــل مــع فنانيــن مصرييــن مشــاهير مثــل الشــيخ زيــن وفتحــي ســالمة وقدمــت حفــالت مــع فــرق مختلفــة مثــل فرقــة حبايبنا. فــي عام 
٢٠١٤، شــاركت شــيرين مــع الفنــان اللبنانــي الكبيــر زيــاد رحبانــي فــي جولتــه الفنيــة فــي لبنــان. ثــم قامــت بتقديــم أغنيــة )أهــو ده اللــي صار( 
للفنــان ســيد درويــش وهــي أول أغنيــة مســجلة لهــا، حيــث مزجــت بيــن هــذه األغنيــة التراثيــة وموســيقى الجــاز األمريكيــة. كذلــك فقــد 
شــاركت فــي العديــد مــن الحفــالت منــذ بدايــة الثــورة المصريــة فــي عــام ٢٠١١، مثــل فعاليــات الفــن ميــدان، ومــع فرقــة الورشــة. كذلــك 

شــاركت فــي مســابقة رولنــج ســتون فــي الشــرق األوســط عــام ٢٠١٢، ووصلــت لمراحلهــا النهائيــة. 

*سوف تقوم فرقة تي سيسترز بعمل ورشة موسيقية لتمكين المرأة يوم 3 أبريل

5 أبريل

التذكرة: 75 جنيه الوقت: 7 مساًء          المكان: الجريك كامبس    
نوع الموسيقى:  أمريكانا/فولكلور + موسيقى فولكلورية تجريبية

          

تي سيسترز شيرين عبده



٢٢

ماسيف سكار إيرا )أو ماسكارا(، هي فرقة موسيقية مصرية كندية تقدم موسيقى الميتال الممزوجة مع الموسيقى المصرية. 
تم إنشاء الفرقة في مدينة اإلسكندرية في ٢٠٠5، ومنذ ذلك الحين شاركت بكثافة في المشهد الثقافي. واحدة من أشهر أغاني 

ماسكارا أغنية )أبعد مكان( والتي تم تقديمها في فيلم ميكروفون )٢٠١٠، إخراج أحمد عبد الله( الحاصل على عدة جوائز، بطولة خالد 
أبو النجا ومنة شلبي.

تحــاول الفرقــة أن تكتشــف أشــياًء جديــدة وأن تطــور المحتــوى الفنــي لديهــا. وقــد قدمــت فرقــة ماســيف ســكار إيــرا حفالتهــا فــي 
أوروبــا وأمريــكا الشــمالية، إذ شــاركت المســرح مــع فــرق موســيقية عالميــة مثــل دريــم ثييتــر، زي زي تــوب، ديمــو بورجيــر، فليش جود 
أبوكاليبــس، تيــر، وفــرق أخــرى. أطلقــت ماســكارا مجموعــة أغانــي جديــدة تحــت عنــوان عمــى ألــوان فــي أكتوبــر ٢٠١٨، ولــدى الفرقــة 

حمــاس شــديد للعــودة لمصــر ومشــاركة الجمهــور أعمالهــم.

نوع الموسيقى: ميلوديك ميتال 

كمان/كورال: نانسي منير  جيتار/ غناء: شيرين عمرو  
درامز:جوليا جيمان جيتار: ديان ويدجنز تشارلز 

ماسيف سكار إيرا )مصر/كندا(

مرام )مصر(

٢٩ ســنة، مصريــة نوبيــة، عملــت فــي مجــال اإلعــالم منــذ تخرجهــا فــي ٢٠١١، تحلــم بالغنــاء مــن صغرهــا لكــن أســرتها كانــت ترفــض 
األمــر تماًمــا، فمــع الوقــت كان حلمهــا بالغنــاء يتهــاوى، وبعــد ٨ ســنين مــن العمــل موظفــة، قــررت االســتقالة والتفــرغ لتحقيــق 

أحالمهــا القديمــة فــي الســفر والغنــاء.
ذهبــت مــرام فــي رحلــة بالســيارة لتجــوب قــارة أفريقيــا مــن شــمالها لجنوبهــا لمــدة شــهرين، وبــدأت فــى تعلــم المزيــكا، وبعــد فتــرة 
قصيــرة انتشــر لهــا فيديــو بســيط تغنــي فيــه علــى كنبــة منزلهــا، وبــدأت أولــى خطواتهــا لتحقيــق حلمهــا حيــث تعاقــدت معهــا إحــدى 

شــركات اإلنتــاج الموســيقية.
اآلن طرحــت أول أغنياتهــا )حبيبــى تعــال( و صورتهــا فــى أســوان، و حققــت مشــاهدات عاليــة، وصلــت ل ٢ مليــون علــى الفيســبوك 

و اقتربــت مــن المليــون األول علــى اليوتيــوب.

نوع الموسيقى: فلكلور نوبي/ سوداني

ماسيف سكار إرا مرام



٢3

١٩ أبريل 

واحــد مــن أهــم نجــوم الــراب فــي مصــر، فقــد حقــق شــهرته  مــن خــالل موســيقى وكلمــات متميــزة والتــي يمكــن لــكل مــن يســمعها 
أن يتعلــق بهــا. ومــن أغانيــه الشــهيرة التــي جذبــت عــدًدا كبيــًرا مــن الجمهــور، عظمــة، بغبغــان ومــش هقــدر حــد.

مــن خــالل البرنامــج الموســيقي يقــدم مهرجــان دي كاف ثالثــة مــن نجــوم موســيقى الــراب والهيــب هــوب واإللكتــرو شــعبي داخــل 
ســاحات الجريــك كامبــس.

هــو فنــان مصــري يمنــي متخصــص فــي مجــال الــراب، وقــد ُولــد فــي مدينــة اإلســكندرية، وموســيقاه تتنــوع ألوانهــا مــا بيــن الهيــب 
هــوب والمهرجانــات والموســيقى المصريــة التقليديــة. 

هــو موســيقي مصــري مقيــم بالقاهــرة، يحــاول أن يقــدم شــكاًل جديــًدا فــي الموســيقى الشــعبية مــن خــالل إعــادة إنتاجهــا ويحــاول أن 
يمــزج بيــن أشــكالها المتنوعــة.

نوع الموسيقى: راب       

نوع الموسيقى: إلكترو شعبي

نوع الموسيقى: هيب هوب

3 فاز )مصر(

ويجز )مصر(

أبيوسف )مصر(

التذكرة: 75 جنيه        المكان: الجريك كامبس   الوقت: ٨ مساءً 

وجزأبيوسف3 فاز



٢٤

أم العجايب )سوريا/مصر(

نوع الموسيقى: موسيقى وغناء

مــن خــالل ذكرياتهــا ومشــاعرها بالحنيــن للحيــاة فــي القاهــرة عندمــا كانــت فــي العشــرينات مــن عمرهــا، وهــي مرحلــة مليئــة بالعاطفــة 
ــا فــي نفســها، تحــاول نيســم جــال أن تقــدم مــن هــذا العــرض الفنــي قصــة تجمــع مــا بيــن الحــب والذكريــات، للتعبيــر  ـً وتركــت أثــًرا قوي
عــن ارتباطهــا العميــق بمصــر وأهلهــا. وقــد دعــت نيســم أصدقاءهــا مــن الموســيقيين المصرييــن للمشــاركة معهــا فــي هــذا الحفــل. 

--
نيســم جــال هــي فنانــة فرنسية-ســورية تعــزف آلــة الفلــوت، وقــد بــدأت ممارســة العــزف فــي ســن السادســة ثــم قامــت بعــزف آلــة 
النــاي فــي معهــد الموســيقى بدمشــق. ويظهــر اهتمــام نيســم بصنــوف موســيقية متعــددة تتــراوح مــا بيــن الجــاز والهيــب هــوب، وقــد 
شــاركت فــي العديــد مــن الحفــالت الموســيقية مــع عــدد كبيــر مــن الموســيقيين حــول العالــم ونجحــت فــي المــزج بيــن ألــوان موســيقية 

متنوعــة فــي أعمالها.  
ــا األول  ــازف العــود المصــري حــازم شــاهين. وقــد صــدر ألبومه ــام ٢٠٠٨ قدمــت حفــالت موســيقية بشــكل منتظــم مــع ع ــذ ع ومن

ــام ٢٠٠٩.  ــا« ع ــون ي ــة »ن »إيقاعــات مقاومــة« بالتعــاون مــع مجموع

فلوت، ناي، غناء وتأليف: نيسم جال
عود: حازم شاهين

غناء: أم سامح
كمان: محمد سامي

تشيللو: محمد صاح
أوكورديون: وائل السيد

كمان: صاح رجب 
إيقاع وغناء: عادل ميخا

إيقاع: هاني بدير 

2١ أبريل

التذكرة: ١٠٠ جنية           الوقت: ٨ مساًء          المكان: مسرح الفلكي - مركز التحرير الثقافي       

نيسم جال

©  جيف هامبرت



٢5

برنامج األفام

الدين يوم 
إخراج: أبو بكر شوقي



٩ أبريل
عرض فيلم يوم الدين / فعالية خيرية )مصر( 

الوقت: 7 مساًء           المكان: سينما زاوية             التذكرة: 4٠ جنيه

يوم الدين هو فيلم يحكي مرحلة زمنية من حياة بيشاي، وهو مصري مسيحي مصاب بمرض الجذام تخلى عنه والده وتركه في 
مستعمرة مليئة بمرضى الجذام في إحدى المناطق النائية خارج القاهرة. 

ــا،  يقــرر بيشــاي أن يخــوض رحلتــه ُمســتقاًل حمــاره صــوب مســقط رأســه فــي مدينــة قنــا مــع زميلــه اليتيــم أوبامــا مــن صعيــد مصــر أيضـً
وذلــك فــي محاولــة منهمــا للبحــث عمــا تبقــى مــن أفــراد عائلتيهما. 

** أيام ١١-١٤ أبريل، سيقدم المخرج أبوبكر شوقي ورشة مبادئ الكتابة واإلخراج السينمائي.
** ستقوم المنتجة دينا إمام بتقديم ورشة عن مبادئ اإلنتاج اإلبداعي في السينما أيام ١5 و ١٧ أبريل.

الجوائز:

حصــل الفيلــم علــى جوائــز عديــدة مــن بينها جائزة فرانســوا شــالييه من مهرجان كان الســينمائي الدولي في نســخته الواحدة والســبعين،  
ــا  ـً كمــا حصــل علــى جائــزة التانيــت الفضــي ألفضــل فيلــم روائــي مــن مهرجــان قرطــاج الســينمائي الدولــي. كمــا تــم اختيــاره ممثــاًل رسمي

لمصــر فــي مســابقة األوســكار الـ ٩١ عــام ٢٠١٨.

ــا دون أن يقــع فــي فــخ إظهــار مامــح الفقــر بشــكل فــج، كمــا احتفظ شــوقي بحالة التعبير عــن المكان التي  ـً “ كان الفيلــم جــذاب بصري
تعتبــر جــزًءا أساســًيا فــي أفــام الطريــق مع التركيز على شــخصياته الرئيســية.”— مجلــة ڤارياتي األمريكية

اللغة:  العربية، مترجم لإلنجليزية
المدة: ٩7 دقيقة

النوع: دراما
سنة اإلنتاج: ٢٠١٨

إخراج:  أبو بكر شوقي
إنتاج: دينا إمام

©ديزرت هاي واي بيكتشرز

* التبرعات سوف ُتوجه لمستشفى الجذام، ويمكن استام التبرعات قبل أو  يوم الفعالية، كما يمكن تقديم التبرعات أوناين. 
يمكنكم معرفة كافة التفاصيل من خال موقع المهرجان وصفحته على الفيسبوك



١١ إلى ١٤ أبريل
مبادئ الكتابة واإلخراج 
- للمخرج أبوبكر شوقي 

)النمسا/مصر(

هــذه الورشــة التفاعليــة تقــدم مبــادئ الكتابــة واإلخــراج فــي عالــم 
صناعــة الفيلــم. أنشــطة الورشــة مبنيــة على التماريــن التفاعلية وتحليل 
ــي تتعلــق  مشــاهد األفــالم والنقاشــات حــول العناصــر األساســية الت

ــة النــص الســينمائي واإلخــراج.  بكتاب
--

أبوبكــر شــوقي هــو مخــرج مصــري نمســاوي حصــل علــى بكالوريــوس 
ــات  العلــوم السياســية فــي مصــر، وماجســتير فــي الفيلــم مــن الوالي
المتحــدة، وقــد كان مشــروع تخرجــه فــي مرحلــة الماجســتير هــو أول 
أفالمــه )يــوم الديــن(، والــذي تــم عرضــه فــي المســابقة الرســمية 
لمهرجــان كان الســينمائي الدولــي ســنة ٢٠١٨. وقــد حصــل الفيلــم علــى 
ــزة فرانســوا شــالييه، كمــا كان هــو الفيلــم الرســمي الــذي قدمتــه  جائ
مصــر لترشــيحات األوســكار فــي حفلــه الـــ ٩١. وقــد اعتبــرت مجلــة 
ــام فــي الشــرق األوســط  ــة الع ــة شــوقي هــو موهب ــي األمريكي فاريات
لعــام ٢٠١٨، كمــا اعتبرتــه مجلــة فوربــس ضمــن أفضــل خمــس مخرجين 

علــى المســتوى العالمــي. 
--

ديــزرت هــاي واي بيكتشــرز هــي شــركة إنتــاج ســينمائي مقرهــا القاهرة. 
قــام المخــرج أبوبكــر شــوقي بإنشــاء الشــركة عــام ٢٠١٤ مــن أجــل تقديــم 
قصــص غيــر تقليديــة واكتشــاف عالــم خفــي مــن الحكايــات وعرضهــا 
للجمهــور حــول العالــم . أول مشــاريع شــركة ديــزرت هــاي واي بيكتشــرز 

هــو فيلــم يــوم الديــن إنتــاج عــام ٢٠١٨.

الوقت: ٦ - ٩ مساًء
المكان: مكتبي )تجمع للمساحات اإلبداعية(

التذكرة:  3٠٠ جنيه )التسجيل مطلوب( 
للتقديم في الورشة: يرجى ملء استمارة التسجيل في الورشة حيث 
يمكن تحميلها من على موقع المهرجان  www.d-caf.org  أو من 

على صفحتنا على الفيس بوك.

مع: أبوبكر شوقي
اللغة: العربية

نوع الفعالية: ورشة عن صناعة الفيلم

**سوف ُيعَرض فيلم يوم الدين يوم ٩ أبريل.©تيم قلدس



٢٨

ورشة اإلنتاج اإلبداعي 
في السينما - دينا إمام 

)الواليات المتحدة/مصر(

١٤ و ١5 أبريل

»ماذا يفعل المنتج بالتحديد؟« هو سؤال يحاول الكثيرون إيجاد إجابة 
له، ربما بسبب عدم وجود إجابة واحدة دقيقة. من خالل هذه الورشة 
المنتجة دينا إمام سوف تتحدث عن الدور اإلبداعي للمنتج والفوائد 
التي يمكن تطويرها من خالل تحقيق توازن بين الفن وصناعة الفيلم 

باعتبارها منتج يدر الربح. سوف تربط دينا إمام هذه األفكار بخبرتها في 
إنتاج فيلم يوم الدين إنتاج عام ٢٠١٨ والذي حصل على جوائز عديدة. 

--
اعتبرتهــا مجلــة فارياتــي األمريكيــة ضمــن ١٠ منتجيــن يمكــن مشــاهدة 
أعمالهــم فــي عــام ٢٠١٨. دينــا إمــام هــي منتجــة ســينمائية مصريــة 
أمريكيــة مقيمــة فــي القاهــرة. حصلــت إمــام علــى درجــة البكالوريــوس 
فــي مجــال التســويق والتجــارة العالميــة مــع التركيــز علــى مجــال الترفيــه 
مــن جامعــة نيويــورك، كمــا حصلــت علــى درجــة الماجســتير فــي مجــال 

اإلنتــاج اإلبداعــي مــن جامعــة كولومبيــا. 
قبــل دخولهــا عالــم اإلنتــاج عملــت دينــا إمــام فــي مجــال التســويق 
التليفزيونــي علــى مســتوى البحــث وإدارة اإلنتــاج فــي شــبكة إم تــي فــي 
بمدينــة نيويــورك. أول أفــالم دينــا هــو يــوم الديــن الــذي تــم عرضــه فــي 
ا  المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي عام ٢٠١٨، وحاليـً
ــى جانــب العمــل فــي مجــال  ــم. وإل ــم تســويقه وتوزيعــه حــول العال يت
ــاع األفــالم  ــاج الســينمائي لصن ــا بتدريــس فــن اإلنت ــاج تقــوم دين اإلنت

الطموحيــن فــي منطقــة الشــرق األوســط.

الوقت: 7 - ١٠ مساًء
المكان: ستوديو عماد الدين

التذكرة:  ١5٠ جنيه )التسجيل مطلوب( 
للتقديم في الورشة: يرجى ملء استمارة التسجيل في الورشة 

  www.d-caf.org  حيث يمكن تحميلها من على موقع المهرجان
أو من على صفحتنا على الفيس بوك.

مع: دينا إمام
اللغة: اإلنجليزية و العربية

النوع الورشة: إنتاج سينمائي 



٢٩

2٠ أبريل
عن مسارات السينما القصيرة )نقاش(، وعرض 

فيلم فردي، وفيلم حار جاف صيفـًا )مصر(
الوقت: 7 مساًء 

المكان: سينما زاوية       
التذكرة: مجانًا

فــردي فيلــم مدتــه ١3 دقيقــة يلقــي الضــوء علــى حيــاة مواطــن مصــري مســيحي اســمه عــادل اســكندر )خالــد النبــوي( يعــود لمنزلــه 
فيشــعر بحالــة مــن الخــوف مــن التواجــد فــي المصعــد أثنــاء حديــث مــع اثنيــن مــن جيرانــه )ســيد رجــب وخالــد بهجــت(. يحــاول )فــردي( 
اكتشــاف الواقــع االجتماعــي ويقتــرب مــن حالــة التوتــر المرتبطــة بالتحــوالت السياســية وأثرهــا علــى تشــكيل الُهويــة المصريــة 

المعاصرة.
--

كريــم الشــناوي مخــرج مصــري مــن مواليــد القاهــرة، وقــد تخــرج فــي كليــة )اإلعــالم( جامعــة القاهــرة عــام ٢٠٠٧. ثــم ســافر بعدهــا 
لدراســة الســينما فــي لنــدن. وعمــل مســاعد مخــرج فــي الفيلــم الوثائقــي )تحريــر ٢٠١١: الطيــب والشــرس والسياســي(، والفيلــم 
الروائــي الطويــل )أســماء(. أخــرج أول أفالمــه )فــردي( عــام ٢٠١3 وهــو فيلــم روائــي قصيــر، شــارك فــي عــدة مهرجانــات ســينمائية 

هامــة.

اللغة: العربية )مع ترجمة إنجليزية لألفام(
المدة: ٩٠ دقيقة 

النوع: عرض فيلم )وحوار بعنوان مسارات السينما القصيرة بعد العرض(

المتحدثون: كريم الشناوي، شريف البنداري، وائل عمر 

ــا تــدور أحــداث الفيلــم حــول شــخصين غريبيــن عــن بعضهمــا البعــض يتقابــال بالصدفــة فــي وســط البلــد بمدينــة  ـً حــار جــاف صيفـ
القاهــرة. )محمــد فريــد( الــذي يعانــي مــن مــرض الســرطان وهــو فــي طريقــه لمقابلــة طبيــب ألمانــي متواجــد بالقاهــرة، و)ناهــد 
الســباعي( التــي تقابلــه فــي يــوم زفافهــا، تتســبب مقابلتهمــا تلــك فــي تغيــر حيــاة كل منهمــا بشــدة. الفيلــم مــن إنتــاج عــام ٢٠١5 

ومــن تأليــف نــورا الشــيخ، وإخــراج شــريف البنــداري.
--

شــريف البنــداري كاتــب ومخــرج مصــري، ولــد فــي مدينــة القاهــرة عــام ١٩٧٨، وتخــرج مــن كليــة الفنــون التطبيقيــة عــام ٢٠٠١ ثــم بــدأ 
حياته مهندســًا للتصميم في أحد مصانع النســيج، ثم التحق بالمعهد العالي للســينما لدراســة اإلخراج الســينمائي في عام ٢٠٠٢ 

، تخــرج مــن المعهــد العالــي للســينما فــي عــام ٢٠٠٧ ثــم ُعيــن معيــًدا بقســم اإلخــراج في عــام ٢٠٠٨. 
وقــد قــام البنــداري بإخــراج عــدد مــن األفــالم القصيــرة والتســجيلية كان أولهــا فيلمــه الروائــي القصيــر األول )صبــاح الفــل( بطولــة 
النجمــة )هنــد صبــري( والــذي فــاز بعــدد مــن الجوائــز فــي العديــد مــن المهرجانــات الســينمائية المحليــة والدوليــة.  وفــي عــام ٢٠١١ 
أخــرج فيلمــه التســجيلي الطويــل )فــي الطريــق لوســط البلــد(. وحصــل فــي عــام ٢٠١٤ علــى جائــزة روبــرت بــوش مــن مهرجــان برليــن 
الســينمائي الدولــي لدعــم إنتــاج فيلمــه الروائــي القصيــر )حــار جــاف صيًفــا(، وقــد ُعــرض الفيلــم عــام ٢٠١5  فــي عــدد كبيــر مــن 

المهرجانــات المحليــة والدوليــة. 



١٣ أبريل
ورشة و نقاش عن كتابة 

النص السينمائي و 
إعادته و تطويره )فرنسا/مصر(

الوقت: ٢ ظهرًا - 4:3٠ عصرًا
المكان: سينما زاوية

التذكرة: 4٠ جنيه

اللغة:  اإلنجليزية مع ترجمة عربية
نوع الورشة: كتابة الفيلم 

الورشة من إنتاج شركة انيشيتف للفيلم )إيزابيل فوفيل 
وحكيم ماو( مع هالة القوصي )كاتبة ومخرجة(، عمرو سامة 
)كاتب ومخرج(، أيمن األمير )منتج ومستشار كتابة سيناريو(، 

قسمت السيد )منتجة(

تقــدم هــذه الورشــة إجابــات لعــدد مــن األســئلة المهمــة التــي 
تخص عملية تطوير أي مشــروع ســينمائي، وتحديًدا عنصر نص 
الفيلــم  الــذي يعتبــر جــزًءا أصيــاًل مــن عمليــة اإلنتــاج الســينمائي. 
وهنــا يمكــن طــرح عــدد مــن األســئلة: مــا هــو النــص الســينمائي 
المكتــوب بشــكل جيــد؟ وماهــي العوامــل التــي قــد تظهــر وتؤثــر 
ــا  ـً علــى عمليــة الكتابــة ومــدى اختالفهــا إذا مــا كان الســياق محلي
أو عالمًيــا؟ َمــْن يضمــن التعــاون الســلس بين المخــرج والمؤلف 

ممــا يــؤدي لنتائــج نهائيــة ُمرِضيــة عــن العمــل؟
الورشــة ُيديرهــا كل مــن إيزابيــل فوفيــل وحكيــم مــاو، وهمــا 
ممثــالن لشــركة انيشــيتف للفيلــم المتخصصــة فــي مجــال 
االستشــارات التــي تخــص صناعــة الســينما في فرنســا. وســوف 
يشــارك فــي الورشــة عــدد مــن المحترفيــن فــي صناعــة الفيلــم 
مــن أجــل مناقشــة احتياجــات المؤلفيــن والمخرجيــن فــي هــذه 
الصناعــة، ممــا يقــدم إجابــات لألســئلة الســابقة وإعطــاء لمحــات 

ســريعة عــن هــذا العالــم الملــيء بالتفاصيــل

?©
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روح 
المدينة

العودة إلــى الصفر
قادر أميجو ميمز



3٢

العودة إلى الصفر
)ألمانيا(

يحــاول الفنــان والراقــص قــادر أميجــو مــن خــالل عــرض العــودة إلــى الصفــر التفاعلــي أن يكتشــف األماكــن الخفيــة، مــن أجــل تحويلهــا 
واســتعادتها مــرة أخــرى مــن خــالل الرقــص والكتابــة. اســتلهم العــرض فكرتــه من خــالل اندمــاج الكلمة التركية »بــوزوك« والكلمــة اليونانية 
» بوزوكــي«، والتــي تعنــي »الفــن المكســور«، »الجســد المكســور«، »الصــوت المكســور«، »الــرأس المكســور« أو أن يفقــد المــرء عقلــه. 
مصطلــح بوزوكــي يعبــر عــن الفــن واإلبــداع. مــن خــالل انخراطــه فــي ســياقات ثقافيــة مختلفــة، نجــح الرحالــة الحضــري قــادر أميجــو أثنــاء 
رحلتــه الشــخصية أن يبحــث عــن المعنــى، وأن يعكــس مــا ألهمــه بــه التــراث الحضــري الــذي يصادفــه علــى العــروض الفنيــة التــي يقدمهــا. 

--
قــادر أميجــو ميمــز راقــص وخطــاط حضــري وشــهرته »أميجــو«. قضــى فتــرة طفولتــه فــي مزرعــة صغيــرة بتركيــا، ثــم انتقــل إلــى المنطقــة 
الغربيــة مــن العاصمــة األلمانيــة برليــن وهــو فــي ســن الخامســة عشــرة. وفــي ألمانيــا انخــرط قــارد فــي المشــهد الفنــي مــن خــالل عالــم 
الهيــب هــوب حيــث الموســيقى والرقــص والفــن البصــري والجرافيتــي. مــن خــالل خبرتــه في عالــم الفن الحضــري ومعرفته المبكــرة بالفن 
الشــعبي/الفولكلوري، نجــح قــادر فــي تطويــر نــوع فــن خــاص بــه أطلــق عليــه »زي-بريــك: زي-بــك والبريــك دانــس« وهــو أول مزيــج راقــص 
يجمــع بيــن الرقــص التقليــدي فــي منطقــة األناضــول بتركيــا، والرقــص الحضــري فــي برليــن. مــن خالل الرقــص والموســيقى يجمع أميجو 
بيــن المنتــج الثقافــي الريفــي والحضــري، إذ يقــدم ثقافــة الماضــي مــن الشــرق القريــب مقترنــة بالثقافــة الغربية. المشــروع القــادم ألميجو 

هــو بوزوكــي والــذي ُيدِخــل فــن الجرافيتــي إلــى المعادلــة.

دراماتورج: رين كينكانا فكرة وتصميم: قادر أميجو ميمز 
راقصون: إيشي جو/ ولفريد إبونجي       إنتاج: مانون ليمون تأليف موسيقي: ميليان فوجل 

النوع: رقص تفاعلي/ خط         المدة: ٦٠ دقيقة  
*شكر خاص لمحافظة القاهرة - سوف يكون هناك عرض سمعي بصري ثاثي األبعاد في شارع الشريفين الساعة 7 مساًء.

 *سوف يكون هناك عرض آخر في معهد جوته بالقاهرة.
)5 شارع البستان، وسط البلد( من 4 عصرًا إلى 5 عصرًا يوم ١١ أبريل.  

١2 أبريل

ــركات الجســد، الخطــوط، التحــركات، الطيــور، الروائــح، األلــوان، األصــوات واألضــواء  ــي ح ــا أرى نفســي رحالــة حضــري. تلهمن “أن
ــي أنتمــي إليهــا.” )قادر“أميجــو” ميمــز( ــة الت الموجــودة فــي المــدن والبيئ

التذكرة: مجانًا الوقت: 4 - 7 مساًء        المكان: شارع الشريفين        

© ألفارو فوتوز



33

س
©فلورا سارلو

احتراق )المجر/مصر(

ــراب مــن ظاهــرة الصحــة  ــي يحــاول االقت ــراق« هــو عــرض فن »احت
النفســية والعقليــة واإلرهــاق الجســدي التــي بــدت متزايــدة فــي 
المجتمعــات خــالل الســنوات الماضيــة، ممــا أفقــد األشــخاص 
اإلحســاس بالتــوازن فــي الحيــاة، ممــا يؤثــر بالســلب علــى العالقــات 
الشــخصية واالجتماعيــة. العــرض هــو تعــاون فنــي بيــن فنانيــن 
مصرييــن ومجرييــن، ويهــدف الكتشــاف هــذه الظاهــرة المتناميــة 

ــة مــن خــالل تقديمــه فــي ســاحة عامــة.  والمركب
--

المجريــة  العاصمــة  مقرهــا  فنــي  إنتــاج  شــركة  هــي  زيجــورات 
بودابســت. تهتــم زيجــورات بالمــزج بيــن أنــواع الفنــون المختلفــة 
مثــل الرقــص والمســرح والفنــون البصريــة والرقميــة والموســيقى 
واألدب. وتركــز زيجــورات علــى تقديــم مســرح غيــر تقليــدي مــن 
خــالل عــروض فــي مســاحات ال يألفهــا الجمهــور وتخــرج عن الشــكل 
التقليــدي لخشــبة المســرح، ممــا يجعــل المنتــج الفني للشــركة أكثر 
تفاعليــة واقترابــا مــن فئــات جماهيريــة مختلفــة. وتعتمــد زيجــورات 

فــي مشــاريعها الفنيــة علــى البحــث العلمــي. 

خلطــة موســيقية ســيركوية تفاعليــة تحبــس أنفاســنا حينــًا، و تطلق 
ضحكاتنــا عاليــًا أحيانــًا أكثــر، هــذه الخلطــة الممتــدة علــى مــدار 
ثالثيــن دقيقــة كفيلــة أن تنشــر الطاقــة اإليجابيــة فــي كل األنحــاء. 
المشــاركون فــي هــذا العــرض مــن خريجــي مدرســة الــدرب األحمــر 

للفنــون.

*العــرض بدعــم مــن : المعهــد المجــري بالقاهــرة، برنامــج إيمــري زولتــان 
بالمعهــد المجــري الوطنــي للثقافــة، مهرجــان نســيم الرقــص باإلســكندرية، 

مهرجــان بــالك بودابســت.

المــؤدون ومصممــو العــرض: عــزت إســماعيل )راقــص(، نيرميــن 
حبيــب )راقــص(، فلــورا ايشــتر ســارلوس، ماتيــه تشــاكو 

الفكرة: فلورا ايشتر سارلوس وماتيه تشاكو 

النوع: رقص معاصر
المدة: ٢5 دقيقة

الخلطة )مصر(

ساكسفون : الحسيني عفيفي ومحمد شيكو
ترومبون: فرح هاني وضحى أحمد
إيقاع: محمد مجدي وشادي فؤاد

سيرك: قطقوطة، دانا، دينا، سيف صفوت، محمد صفوت،
أحمد عصام

النوع: سيرك وأكروبات
المدة: 3٠ دقيقة



أفق)مصر(

ــه  فــي هــذا العــرض المصــري بنســبة ١٠٠٪، واألول مــن نوع
فــي مصــر، يســعى الراقصــون والراقصــات ُمتحــدي اإلعاقــة أن 
يقدمــوا حالــة فنيــة يظهــر من خاللها تقبــل واحتــرام االختالفات 
وخلــق مســاحات مشــتركة مــن التشــابه والتضامــن. مــن خــالل 
حركــة الجســد داخــل إطــار الزمــان والمــكان ومحاولــة االســتماع 
لصــوت الــذات. يفــكك هــذا العــرض القيود الجســدية والعقلية 
التــي قــد تكبلنــا ويســمح ألرواحنــا بالتحليــق فــي فضــاءات 

جديــدة. 
--

دايــر لإلنتــاج الفنــي هــي شــركة إنتــاج فنــي ُأنشــئت فــي عــام 
ــن ومنظمــات  ــر مــع فناني ــاون داي ٢٠١٦ ومقرهــا القاهــرة. تتع
ــد مــن  ــاج العدي ــوم بإنت ــث تق ــة حي ــات مختلف ــة مــن خلفي فني
المشــروعات الفنيــة مــع التركيــز علــى الرقــص. كمــا أن عــروض 
ــر تقــدم للجمهــور المصــري واألجنبــي فــي جــوالت  شــركة داي
ــا تقــوم الشــركة بتنظيــم ورشــات  مختلفــة حــول العالــم. أيضـً
رقــص وحركــة للراقصيــن المحترفيــن والممثليــن واألطفــال 
والهــواة، كمــا تصمــم وتنفــذ برامــج رقــص للمــدارس ودور 
األيتــام ولــذوي القــدرات المختلفــة في ســياق مشــاريع الرقص 

االندماجــي. 
--

شــيماء شــكري هــي فنانــة متعــددة المواهــب واألنشــطة، 
ــا لتصميــم وأداء وصناعــة الفنــون البصريــة.  إذ تحمــل شغفـً
فــي  والمســرح  البصريــة  الفنــون  درســت  شــكري  شــيماء 
الجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة، كمــا درســت الرقــص فــي مركــز 
اإلبــداع بــدار األوبــرا المصريــة.  فــي الفتــرة مــا بيــن ٢٠٠٨ و ٢٠١١ 
شــاركت شــيماء فــي برنامــج الرقــص المعاصــر فــي ســتوديو 
عمــاد الديــن، ثــم شــاركت فــي ورشــة ســيدز وهــي ورشــة تدريب 
تتعلــق بتعليــم الرقــص. تحــاول شــيماء فــي مشــاريعها الفنيــة 
أن تقــوم بصناعــة أفكارهــا بشــكل متناســق بحيــث تبــدو كالبناء 
المتــراص المتناغــم إذ تمهــد كل فكــرة للفكــرة التاليــة، كذلــك 
تطــرح شــيماء مــن خــالل أعمالهــا تســاؤالت حــول األفــكار 
والتطبيقــات الفنيــة وعالقتهــا بتلقــي الجمهــور الــذي يأتــى مــن 
أطيــاف فكريــة وثقافيــة مختلفــة. وتعتبــر شــيماء المديــر الفنــي 
لشــركة دايــر لإلنتــاج الفنــي وشــريك مؤســس لهــا، وهي شــركة 
مهتمــة بصناعــة الفنــون األدائيــة والرقــص وتقديمها للجمهور 

حــول العالــم.

فكرة وتصميم رقصات وإخراج: شيماء شكري
الموسيقي:  محمد شفيق

الراقصون: محمود الجزار و سلمي سالم

النوع: رقص معاصر
المدة: ٢٠ دقيقة

©مازن فتحي
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WE PROVIDE THE OFFICE,
BUT THAT PERSONAL TOUCH IS YOURS!

CREATIVE OFFICE SPACES IN THE HEART OF CAIRO

MAKTABI_CAIRO MAKTABI MAKTABI@ORIENTPRODUCTIONS.ORG

MAKTABI.ORIENTPRODUCTIONS.ORG
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فنون
الميديا الحديثة

إيرون  عرض 
ماوتيك
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©

2٩ مارس
نور )فرنسا(

التذكرة: مجانًا الوقت: 7 - ١٠مساًءً )دخول ُحر(        المكان: سطح مبنى ال فينواز 

نوع العرض: عرض تفاعلي سمعي بصري

تصميم وبرمجة: ماوتيك
تصميم الصوت: كيوبنكس

نــور هــو عــرض ســمعي بصــري ســيتم تقديمــه مــن خــالل التعــاون مــع الجمهــور، فهــو عبــارة عــن تشــكيالت فنية يتــم تكوينها 
عــن طريــق اســتخدام الليــزر حيــث يقــوم الجمهــور بلمــس شاشــة العــرض ممــا يــؤدي لتكويــن أشــكال بصريــة جديــدة، كمــا أن 

ــا جديــدة تتوافــق مــع الصورة.  ـً لمــس الشاشــة ينتــج بالتبعيــة أصوات
هــذا العــرض يصبــح بمــرور الوقــت عشــوائي فــي تكويناتــه البصريــة ألنــه عبــارة عــن تفاعــل مباشــر مــا بيــن األفــكار التــي قــد 
تأتــي ألي شــخص مشــارك فــي العــرض ومايمكــن أن تتلقــاه الحواســب اآلليــة التــي تقــوم بخلق هــذه األشــكال وفق اللمس. 

--
ماثيــو لــي ســورد )ماوتيــك(: هــو فنــان متخصــص فــي مجال التكوينــات البصرية وقــام بتقديم أعماله في مهرجانــات متعددة 

حــول العالــم مثــل ريــو دي جانيــرو، وبــراغ ولنــدن مــن خالل مؤسســات مثل مؤسســة الفيلــم البريطاني. 
ــا بأشــكال ومســاحات  يقوم ماثيو بخلق تكويناته البصرية ســواء الرســوم المتحركة أو الرســوم ثالثية األبعاد مما يخلق إيهامـً
جديــدة. ويتعــاون ماثيــو مــع فنانيــن متعدديــن فــي مجــاالت مختلفــة مثــل الموســيقى والصــوت حيــث يقــوم بمــزج الفنــون 

والعلــوم لتقديــم منتــج فنــي إبداعــي.

*العرض في مصر ُيقدم برعاية >tk a pART< و D٢D Art ودعم من المعهد الفرنسي

** سوف يقوم ماثيو بتقديم ورشة عن أساليب وبرامج عرض الفيديو ٢٩ - 3٠ مارس
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2٩ و٣٠ مارس
ورشة لتعليم مبادئ برنامج تاتش ديزاينر

)فرنسا(

التذكرة: ٢٠٠ جنيه )التسجيل مطلوب( الوقت: 3 - 7 مساًء        المكان: ستوديو عماد الدين  
لغة العرض: اإلنجليزية والعربية

للتقديم في الورشة: يرجى ملء استمارة التسجيل في الورشة حيث يمكن تحميلها من على موقع المهرجان  
www.d-caf.org  أو من على صفحتنا على الفيس بوك.

تقــدم هــذه الورشــة مبــادئ العمــل ببرنامــج تاتــش ديزاينــر، وهــو منصــة ســمعية بصريــة مجهــزة بالعديــد مــن األدوات التــي تمكــن 
المهتميــن بالفنــون البصريــة مــن أجــل خلــق تكوينــات بصريــة متنوعــة ومبتكــرة. ستســتمر الورشــة لمدة ٤ ســاعات سيشــارك فيها 
المتدربــون فــي تعلــم مبــادئ ضروريــة تتعلــق بنظــم اإلعــالم التفاعليــة والعــروض التــي تقدم على المبانــي المعماريــة، والتكوينات 

البصريــة مــع الموســيقى، بمعنــى آخــر الورشــة تحــاول تقديــم حلــواًل إبداعيــة لألفــكار النمطيــة فــي عالــم الفــن. 
--

)ماثيــو لــي ســورد( ماوتيــك هــو فنــان متخصــص فــي مجــال التكوينــات البصرية وقــام بتقديم أعمالــه في مهرجانات متعــددة حول 
العالــم مثــل ريــو دي جانيــرو، وبــراغ ولنــدن من خالل مؤسســات مثل مؤسســة الفيلــم البريطاني. 

ــا بأشــكال ومســاحات  يقــوم ماثيــو بخلــق تكويناتــه البصريــة ســواء الرســوم المتحركــة والرســوم ثالثيــة األبعــاد ممــا يخلــق إيهامـً
جديــدة. ويتعــاون ماثيــو مــع فنانيــن متعدديــن فــي مجــاالت مختلفــة مثــل الموســيقى والصوت حيث يقــوم بمزج الفنــون والعلوم 

لتقديــم منتــج فنــي إبداعــي.

*الورشة ُمقدمة برعاية >tk a pART< و D٢D Art ودعم من المعهد الفرنسي.

مدرب الورشة: ماوتيك
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١2 أبريل
رؤية موازية )مصر/المملكة المتحدة(

الوقت: 7 - ١١مساًءً )دخول ُحر(                    المكان: شارع الشريفين
التذكرة: مجانًا                                                نوع العرض: عرض فيديو ثاثي األبعاد

*شكر خاص لمحافظة القاهرة وبنك قناة السويس
*ال تفوتوا عروض برنامج روح المدينة في شارع الشريفين الساعة 4 عصًرا

فكرة وتصميم: إسام شبانة 
مستشار تقني: جوش جارنر 

تأليف موسيقي: علي بغدادي

مــن خــالل اســتخدام آالت عــرض الفيديــو الرقميــة، ســوف يحتــوى هــذا العــرض علــى محتــوى جرافيكــي يقــوم بتضخيــم حجــم 
مبنــى بنــك قنــاة الســويس فــي وســط القاهــرة، حيــث يتــم إيهــام الجمهــور بذلــك. ســوف يقــوم كل مــن إســالم شــبانة وجــوش 
جارنــر بتجربــة عــدد مــن الوســائط  واألســاليب الفنيــة مــن أجــل تكوين إيهام بصري مما يضيف خبرة بصرية مكثفة للمشــاهدين. 
وســوف يتــم خــالل هــذا العــرض اإلشــارة لمالمــح التطويــر المعمــاري التــي شــهدتها منطقة وســط البلــد خالل الفتــرة الماضية.

--
إســام شــبانة هــو فنــان متعــدد المواهــب ومصمــم إعــالم رقمــي مقيــم فــي القاهــرة. وبالرغــم أن شــبانة صــب تركيــزه خــالل 
الفتــرة الماضيــة علــى العــروض البصرية-الصوتيــة مــع الفنــون اإللكترونيــة مفتوحــة المصــدر، إال أن أعمالــه تتنــوع بيــن أشــكال 
مختلفــة مــن وســائل اإلعــالم. إســالم شــبانة هــو مؤســس ســتوديو الكيمــي فــي القاهــرة، وهــو ســتوديو متخصــص فــي مجال 
الفــن الرقمــي والتصميمــات التفاعليــة. فــي عــام ٢٠١٦ أســس شــبانة »مابنــج بوســيبيلتيز« وهــو عبــارة عــن كيــان يقــدم عــروض 

ســمعية بصريــة فــي القاهــرة. وقــد ُقدمــت األعمــال الفنيــة لشــبانة فــي معــارض جماعيــة مختلفــة فــي مصــر وأوروبــا.

جــوش جارنــر هــو صانــع فيديوهــات وفنــان رســوم متحركــة مــن انجلتــرا. وقــد حصــل علــى البكالوريــوس فــي الفيلــم والراديــو 
ــا للتعــاون مــع فنانيــن آخريــن مــن أجــل  ــا فــي أعمالــه ويســعى دومـً ـً والتليفزيــون والفنــون المتحركــة. يمتلــك جارنــر أســلوًبا إبداعي
عمــل مشــاريع فنيــة إبداعيــة. خــالل الســنوات العشــر الماضيــة نجــح جارنــر فــي العمــل مــع مؤسســات كبــرى حــول العالــم، حيــث 
قــدم العديــد مــن ورش العمــل مثــل أوركســترا البــي بــي ســي، مهرجــان جالســتونبيري، مدرســة جيلدهــول للموســيقى والدرامــا، 

إمبيريــال كوليــدج لنــدن، متحــف لنــدن، متحــف التاريــخ الوطنــي البريطانــي، جامعــة كنــت، جامعــة الفنــون بلنــدن، وغيرهــا. 



الفعاليات 
الخاصة

كوارتــز بوكــس )المجر(
دانييل ميدارد كاكو،

أرون هيدفيجي
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2٩ مارس
كوارتز بوكس )المجر(  

فــي هــذا العــرض البصــري المبهــر، ســوف يقــوم الفنانــان دانييــل ميــدارد كاكــو وأرون هيدفيجــي بمــزج مجموعــة مــن العناصــر 
ــا يســافر معه  ـً ــا إبداعي ــا مثــل ألــوان المــاء، والرمــل الجــاف ورقائــق زجاجية وموســيقى وضوء من أجل أن يقدما عرضـً الفنيــة معـً
المشــاهدون عبــر عوالــم أخــرى. كوارتــز بوكــس هــو نتــاج عمليــة إبداعيــة ُمركبــة قام فيها ميــدارد وهيدفيجي بالعمل على كســر 

النمطيــة والجمــع بين األصالــة والمعاصرة. 
--

كوارتــز بوكــس هــو مشــروع فنــي ثنائــي أنشــأه فنانــان مجريــان همــا دانييــل مــدارد كاكــو وأرون هدفيجــي. ويحــاول الفنانــان مــن 
خــالل هــذا التعــاون الفنــي أن يقدمــا أعمــااًل فنيــة إبداعيــة غيــر تقليديــة لفنــون قديمة مثل خيــال الظل، مما يفتح مجــااًل جديًدا 

للجمهــور مــن أجــل رؤية الفــن المعاصر.

الوقت: ٨:3٠ مساًء 
المكان: مقعد السلطان قايتباي 

التذكرة: مجانـًا 

يقدم العرض: دانييل ميدارد كاكو - أرون هيدفيجي

نوع العرض: عرض رسم على الرمال
مدة العرض: ٢5 دقيقة
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2٩ إلى ٣١ مارس
راديو خيابان )إيران( 

العــرض هــو محاولــة لالحتفــاء بالمواهــب النســائية فــي عالــم الفــن مــن خــالل عمــل فنــي بصــري ســمعي يرســم لنــا مالمــح 
المشــهد الفنــي المســتقل فــي إيــران. راديــو خيابــان هو مشــروع فني مســتقل تم إنشــاؤه عام ٢٠٠٨ بواســطة الفنانــة اإليرانية 
صبــا زافــاري فــي محاولــة منهــا إلبــراز  التنــوع الفنــي النســائي فــي إيــران. المشــروع هو تعبير عن المقاومة النســائية فــي إيران 

ضــد اإلقصــاء والتمييــز الواضــح الــذي يمــارس تجاههــن حيــث إن أصواتهــم ممنوعــة في المجــال العام. 
--

صبــا زافــاري فنانــة إيرانيــة وكاتبــة وباحثــة تعيــش مــا بيــن لنــدن وطهــران، وتقــوم بعمــل الدكتــوراة فــي كليــة جولدســميث 
بجامعــة لنــدن. تحــاول صبــا أن تكتشــف مــن خــالل أعمالهــا األبعــاد االجتماعيــة والسياســية والبنيــة التــي تؤســس ألنشــطة 
الحيــاة اليوميــة وذلــك مــن أجــل خلــق مســاحات بديلــة تتحــدث عــن الحريــة وتقديــم عــروض مســتلهمة مــن قصــص وخبــرات 
شــخصية تســتفز العقــل. األعمــال التــي تقدمهــا صبــا تتقاطــع مــع مجــاالت فنية متعــددة مثــل الفيديو والنصــوص المكتوبة 

والصــور وهــي فــي معظــم األحيــان مشــروعات تفاعليــة.

الوقت: 7 - ١٠ مساًء )دخول ُحر(           المكان:  مبنى ال فينواز            التذكرة: مجانًا
* هذه الفعالية ضمن احتفال تماسي باليوم العالمي للمرأة

النوع: فنون بصرية سمعية         اللغة: أغاني فارسية مع تعليق صوتي باإلنجليزية         

للفنانة: صبا زافاري 
غناء وقصص: روجين، نيكي، تيهري، كيميا، مريم، سارة، نادية، سمية، سيما        

إنتاج ودعم فني: أرلي أدلنجتون

 © بارين حيضري
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ورشة رقص لدمج متحدي اإلعاقة )فرنسا(

الورشــة تهــدف لتطويــر مهــارات الفنانيــن ذوي القــدرات المختلفــة، وذلــك مــن خــالل تعلــم أســاليب رقــص تحتــرم االختــالف. 
وتــزود الورشــة المشــاركين بفرصــة التواصــل مــع بعضهــم مــن خــالل التدريبــات البدنيــة ممــا يرفــع من وعيهم على المســتوى 
الفــردي، ومعرفــة قدراتهــم االســتثنائية، ممــا يســاعدهم علــى اكتشــاف حــركات جديــدة ورقصــات تأخــذ منحــى عالمــي ممــا 

يســاعد علــى توحيــد مســتوى التعبيــر الفني. 
--

ــا، وتهتــم فــي مجــال عملهــا بالرقــص  ـً فلورنــس موتــان كورنيــل مصممــة رقصــات فرنســية تقيــم وتعمــل فــي مصــر حالي
المعاصــر واليوجــا، حيــث تركــز فلورنــس علــى العالقــة بيــن الجســد والعقــل وربطهــا بالمســاحات الحضريــة والطبيعيــة 
وانعكاســاتها علــى البشــر. وتتعــاون فلورنــس مــع مركــز القاهــرة للرقــص المعاصــر، ومركــز اإلســكندرية ريزودانــس، ومدرســة 

النهضــة للفنــون ومؤسســات فنيــة أخــرى. 

الوقت: الجمعة 3 - 7 مساًء، السبت واألحد 5 مساًء - ٩ ليًا           المكان: ستوديو عماد الدين          
التذكرة: مجانًا  )التسجيل مطلوب( 

النوع: ورشة رقص )للمشاركين ذوي القدرات المختلفة(
اللغة: اإلنجليزية مع ترجمة للعربية         

www.d-caf.  للتقديم في الورشة: يرجى ملء استمارة التسجيل في الورشة حيث يمكن تحميلها من على موقع المهرجان
org  أو من على صفحتنا على الفيس بوك.

مديرة الورشة: فلورنس موتان كورنيل 

©مصطفى عبد العاطي

2٩ إلى ٣١ مارس



٤٤

2 أبريل

٦ أبريل

ورشة موسيقية لشباب العازفات 
)الواليات المتحدة(

ورشة إيقاع )درامز( )كندا(

تهــدف الورشــة إلــى مناقشــة ومحاولــة فهــم العالقــة بيــن الموســيقى وتمكيــن المــرأة، حيــث ســيتخطى الحديــث عــن حــدود 
الموســيقى إلــى اســتخدام الصــوت كأداة للتعبيــر عــن النســاء الذيــن تــم إســكات أصواتهــن فــي عالــم ســيطر عليــه الذكــور. ســوف 
تشــارك النســاء فــي الورشــة فــي اســتخدام أصواتهــن للتعبيــر عــن آرائهــن حــول قضايــا مختلفــة داخــل المجموعــة. وقــد تــم اختيــار 
فرقــة تــي سيســترز لتمثيــل الفــرق الموســيقية األمريكيــة فــي الخــارج مــن خــالل برنامــج ثقافــي تدعمــه وزارة الخارجيــة األمريكيــة، 

حيــث يتــم دعــم األعمــال الفنيــة التــي تحــث علــى التوعيــة والتغييــر وتمكيــن المــرأة

**سوف تقدم فرقة تي سيسترز حفلة موسيقية يوم 5 أبريل.

ســيتعلم المشــاركون مجموعــة مــن اإليقاعــات المتعــددة والفواصــل الموســيقية وســوف تقــدم الفنانــة جوليــا جيمــان 
للمشــاركين كيفيــة لعــب مجموعــة مــن اإليقاعــات األساســية حــول اآلالت اإليقاعيــة. 

--
جوليــا جيمــان هــي فنانــة إيقاعيــة كنديــة مقيمــة فــي فانكوفــر. بــدأت ممارســة الفــن اإليقاعــي فــي ســن السادســة عشــرة ثــم 
قامــت بتدريــس اإليقــاع بشــكل خــاص للطــالب، قبــل أن تعمــل فــي عــدد مــن المراكــز التعليميــة فــي فانكوفــر مــن بينهــا مركــز 
)لونــج(، )ميكويــد( و )روفــوس درام شــوب(. كذلــك لعبــت مــع فــرق أخــرى مثــل ماســيف ســكار إيــرا وفرقــة ذا جولــرز. وتدعــم 
شــركة ســيبيان ســيمبالز نشــاط جيمــان الفنــي. والزالــت جيمــان تقــوم بتدريــس الموســيقى اإليقاعيــة وال تتوقــف عــن جوالتها 

الفنيــة التــي تظهــر فيهــا شــغفها لهــذا النــوع مــن الفنــون. 

ا يوم 5 أبريل **ستقدم فرقة ماسيف سكار إيرا حفاًل موسيقيـً

الوقت والمكان: ١ ظهًرا - 3 عصرًا        المكان: المركز األمريكي )السفارة األمريكية(          
التذكرة: مجانًا )التسجيل مطلوب(    اللغة: اإلنجليزية   

الوقت والمكان: 4 -5:3٠ مساًء           المكان: ستوديو عماد الدين          
التذكرة: مجانًا )التسجيل مطلوب(  اللغة: إنجليزية مع ترجمة عربية   

مدربات الورشة: تي سيسترز         

مدربة الورشة: جوليا جيمان )عضو فرقة ماسيف سكار إيرا (

للتقديم في الورشة: يرجى ملء استمارة التسجيل في الورشة حيث يمكن تحميلها من على موقع 
المهرجان  www.d-caf.org  أو من على صفحتنا على الفيس بوك.

للتقديم في الورشة: يرجى ملء استمارة التسجيل في الورشة حيث يمكن تحميلها من على موقع 
المهرجان  www.d-caf.org  أو من على صفحتنا على الفيس بوك.
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8 إلى ١٠ أبريل
ورشة أساسيات جمع الموارد 

بالتعاون مع تماسي )مصر(
الوقت : 5 - ٩ مساًء           المكان: مكتبي للتجمعات اإلبداعية

ــا  ــا يصــل لـــ 75٪ بمناســبة بــدء البرنامــج، فســوف تكــون قيمــة هــذه الورشــة ٦٠٠ جنيهـً ســعر التذكــرة: تقــدم مؤسســة تماســي خصمـً
ــا. بعــد اختيــار المشــاركين يجــب عليهــم أن يقومــوا بدفــع ثمــن الورشــة كامــًا مــن أجــل حجــز أماكنهــم. وســوف يتــم دفــع التكاليــف  ـً مصري

فــي مقــر مكتبــي

  www.d-caf.org  للتقديم في الورشة: يرجى ملء استمارة التسجيل في الورشة حيث يمكن تحميلها من على موقع المهرجان
أو من على صفحتنا على الفيس بوك.

اللغة: العربية                مدرب الورشة: أحمد العطار
   

تقدم مكتبي ورشــة تدريبية عن التمويل والتخطيط االســتراتيجي وتصميم المشــاريع وتطبيقاتها في المجال الفني والمبادرات 
والمنظمــات الثقافيــة ويديرهــا المخــرج المســرحي أحمــد العطــار. تهدف الورشــة إلى تقديم المعرفة األساســية عن اســتراتيجيات 
التمويــل وكيفيــة الوصــول لمصــادر تمويــل متعــددة ودائمــة. الورشــة موجهــة للعامليــن فــي مجــال التمويــل فــي المســتوى 
المتوســط مــن أجــل تطويــر مهاراتهــم، حيــث ســيقدم التدريــب مجموعــة مــن األدوات المهمــة التــي يتعلــم منهــا المتدربــون عــن 

مصــادر التمويــل األبــرز فــي العالــم مثــل المؤسســات والشــركات وغيرهــا. 
تســعى الورشــة لتقديــم رؤيــة وتدريــب احترافــي عــن التمويــل فيمــا يتعلــق بالمجــال الثقافــي والفني والعمــل على دعــوة العاملين 
فــي مجــال ريــادة األعمــال والمجتمــع المدنــي مــن أجــل اكتشــاف اســتراتيجيات التمويــل والوصــول لنمــوذج تمويلــي متــوازن 

ومستديم. 
--

تماســي أنشــئت عــام ٢٠٠٨ لتعزيــز التميــز فــي مجــال الفنــون األدائيــة علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي والدولــي. تماســي 
تجمــع  ١١ منظمــة معنيــة بفنــون األداء بمصــر واألردن ولبنــان وفلســطين وهــي منظمــات ذات بــاع فــي مجــال الفنــون األدائيــة، 

وتتشــارك جميعهــا فــي اعتقــاد راســخ بالــدور المحــوري للفنــون والثقافــة فــي تحقيــق النمــو والرخــاء االجتماعــي واالقتصــادي.
تتطلــع تماســي لرؤيــة عالــم يقــوم علــى المســاواة والتنــوع حيــث يكــون التعبيــر الفنــي الحــر عامــاًل رئيســًيا فــي عمليــة التنميــة 
االجتماعيــة و االقتصاديــة. وتعمــل تماســي علــى توفيــر بيئــة وأدوات إبداعيــة مواتيــة وآمنــة لمجتمعات العالــم العربي في حوض 

البحــر المتوســط لممارســة حريــة التعبيــر مــن خــالل الفنــون والثقافــة.
--

أحمــد العطــار، مخــرج ومؤلــف مســرحي ومترجــم ومديــر ثقافــي مصــري مســتقل، وهــو المؤســس والمديــر العام لســتوديو عماد 
الديــن. وهــو مشــروع فريــد فــي مصــر والعالــم العربــي يوفــر أماكــن للتدريــب للفنانيــن المســتقلين فــي مجــال الفنــون األدائيــة. 
كمــا أن العطــار هــو المؤســس والمديــر الفنــي لشــركة المشــرق لإلنتــاج، وفرقــة المعبــد المســرحية المســتقلة، ومهرجــان وســط 
البلــد للفنــوِن المعاصــرة )دي كاف(. فــي عــاِم ٢٠١٠ فــاز العطــار بجائــزة أفضــل نــص مســرحي مــن مؤسســة ســاويرس للتنميــة 
المجتمعيــة، عــن مســرحيته الحيــاة حلــوة أو فــي انتظــار عمــي اللــي جــاي مــن أمريــكا. وفــي نوفمبــر٢٠١3 نــال العطــار جائــزة رواد 
مصــر مــن مؤسســة ســينرجوس األمريكيــة. فــي عــام ٢٠١٨ حظــي العطــار علــى وســاِم الفارس فــي الفنــون واآلداب من قبــل وزارة 

الثقافــة الفرنســية لمســاهماته الكبيــرة فــي مجــاِل المســرح.
--

مكتبــي يقــدم مســاحات خاصــة فــي القلــب من منطقة وســط البلد بالقاهرة للعاملين فــي المجال اإلبداعي ويحتاجون مســاحات 
للعمــل لمــدة زمنيــة طويلــة. ويوفــر مكتبــي لــزواره ُســبل الراحــة، كمــا يقــدم خدمــات مختلفــة تتعلق بالتســويق والعالقــات العامة 

وتنظيم الفعاليــات الفنية وإنتاجها.
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١٩و2٠ ابريل
 ورشة عن تصوير الحفات الموسيقية )مصر(

لمــدة يوميــن متتالييــن بالتعــاون مــع فوتوبيــا، ســتقدم هــذه الورشــة معلومــات نظريــة وخبــرة عمليــة للمصوريــن الطموحيــن 
فــي مصــر. فخــالل اليــوم األول ســيركز مــدرب الورشــة علــى أســاليب تصويــر الحفــالت الموســيقية، وذلــك مــن خالل اســتخدام 
معــدات التصويــر المالئمــة والتقــاط الــكادر المناســب، أمــا اليــوم الثانــي فســوف يجتمــع المشــاركون مــن أجــل طــرح رؤيتهــم 

وأفكارهــم وانطباعاتهــم عــن اليــوم الســابق.
--

معتــز إبراهيــم  هــو مصــور وصانــع أفــالم مقيــم بالقاهــرة، وقــد درس الهندســة الزراعيــة فــي جامعــة قنــاة الســويس قبــل أن 
يحــول اهتماماتــه العمليــة تجــاه التصويــر. وقــد حضــر معتــز العديــد مــن الــورش المتعلقــة بالتصويــر فــي أكاديميــة القاهــرة 
للفيلــم ومؤسســة فوتوبيــا. فــي الفتــرة مــن ٢٠١5 وحتــى ٢٠١٧، درس معتــز التصويــر الســينمائي فــي المعهــد العالي للســينما، 
ثــم قــام بتصويــر العديــد مــن المنتجــات التجاريــة، كمــا أنــه مهتــم بتصويــر الفعاليــات الثقافيــة. كذلــك علــى مســتوى األفــالم 
الوثائقيــة قــام بعمــل أفــالم قصيــرة مــع األمــم المتحــدة للمــرأة. وقــد قــام بإنشــاء شــركته الخاصــة فــي عــام ٢٠١5 باســم بــي تــو 

إي للترفيــه. وقــد فــاز فيلمــه مريــم فــي الشــمس بجائــزة التميــز مــن مســابقة أكــوالد العالميــة للفيلــم. 

توقيت ومكان الورشة: اليوم األول تعقد الورشة في مقر مكتبي الساعة ١٢ ظهًرا )للجزء النظري(، وفي الجريك كامبس 
الساعة ٦ مساًء حتى نهاية الحفل المقام في نفس اليوم )للتطبيق العملي(. 

اليوم الثاني تستكمل الورشة في مقر فوتوبيا الساعة 3 عصًرا )للنقد والتحليل وتقديم االنطباعات الشخصية(

النوع: ورشة عمل - تصوير           اللغة: العربية 
التذكرة: 3٠٠ جنيه *وذلك بعد خصم 5٠ ٪ على الرسوم األصلية لهذا التدريب. )التسجيل مطلوب(

مدرب الورشة: معتز إبراهيم 

للتقديم في الورشة: يرجى ملء استمارة التسجيل في الورشة حيث يمكن تحميلها من على موقع 
المهرجان  www.d-caf.org  أو من على صفحتنا على الفيس بوك.

© بي تو إي للترفيه



٤٧

 مع ساعة األرض
ً
تضامنـا

٣٠ مارس: 8.٣٠ - ٩.٣٠ م
يدعوكــم مهرجــان دي-كاف للتضامــن مــن أجــل ســاعة األرض، 
التــي تقــام هــذا العــام يــوم 3٠ مــارس ٢٠١٩، مــن الســاعة 3٠.٨ 

مســاًء وحتــى ٩.3٠ مســاًء. 

ــا على  ندعوكــم إلغــاق اإلضــاءة التــي ال تحتاجونهــا حولكم حفاظـً
ــا منا نحو كوكــب األرض. البيئــة والتزامـً

وقــد بــدأت حملــة ســاعة األرض فــي مدينــة ســيدني األســترالية 
عــام ٢٠٠7 وانضمــت مدينــة القاهــرة للمبــادرة عــام ٢٠٠٩.



أحمد العطار: المدير العام والمدير الفني للمهرجان
 ريم عام: المديرة التنفيذية والمنسق

الفني  للمهرجان
محمود رفعت: منسق برنامج الموسيقى 

أحمد ناجي: المدير المالي
بسمة حامد: مديرة العالقات العامة

سارة فهمي: مديرة التسويق
مرام عبد المقصود: مديرة اإلنتاج

فريق المنسقين:
عمر أبو جبل: منسق الفعاليات الخاصة والدعم 

اللوجيستي
يمنى أبو عوف: منسقة مبادرة الفن للجميع 

والمتطوعين
شهد عثمان: مصممة حفل االفتتاح

دينا سعيد: منسقة الورش الفنية
ياسمين فهيم: مديرة االستقبال

فريق التسويق:
إنجي أحمد: مصممة الجرافيك

أمينة بغدادي: مساعدة مديرة التسويق
عمر الكفراوي: منسق مواقع التواصل االجتماعي

كلير بجبي: محررة اللغة االنجليزية
ناريمان عمرو: متدربة تصميم جرافيك

فريق العاقات العامة:
محمد سالم: منسق اإلعالم اإلنجليزي 

أحمد إيمان زكريا: منسق المعلومات و اإلعالم العربي
مصطفى عبد العاطي: المصور الرسمي للمهرجان 

سالي قنديل:  توثيق فيديو
مي سمير: مساعدة إعالمية

فريق اإلنتاج وإدارة المسرح:
محمد بونجا: نائب مديرة االنتاج ومدير خشبة المسرح 

لبرنامج الموسيقى
هدير مصطفى: مديرة خشبة المسرح لبرنامج المسرح

إبراهيم صابر: مدير خشبة المسرح 

فريق عمل
المهرجان

الفريق التقني: 
أحمد عشماوي: مدير البناء والتركيب 

صابر السيد: مدير اإلضاءة المسرحية والفنية 
للمهرجان

شادي محمود: مهندس الصوت
ميدو عبد المقصود: مساعدين مدير البناء والتركيب

أحمد اسماعيل: مساعد مدير البناء والتركيب
سيد نجار: مساعد مدير االضاءة المسرحية والفنية 

معاذ خالد - عبده أشرف - كريم محمد - عبد الله 
عثمان - محمد جيمي - طارق مصطفى:

مساعدو  إنتاج 

محمد حسن: محاسب
محمد عبد الفتاح: محامي

محمد كمال: مشرف انظمة الكمبيوتر
إيهاب محمد: مساعد مشرف أنظمة الكمبيوتر

فرج حميدة – عبد الله السرساوي – محمد ناجي 
)جدو( – بشير حميدة: مساعدين انتاج

محمد جميل – محمد سيد – محمد تهامي – أمل 
علي – عبد الله مرسي - عبد الله وائل – أحمد فتحي 

- حسن شحاتة - أسماء علي – إنجي منشاوي – 
محمد صاح عبد الجابر – محمد صاح عبد العزيز – 
مصطفى محمود – ناصر منصور : مجموعة شباب 
المتدربين على برنامج تقنيات المسرح بالتعاون مع 

مؤسسة تواصل

ذا آب كونسبت: مصممو موقع دي-كاف

شكر خاص لكل متطوعي دي-كاف



٤٩

كن جزءًا من
D-CAF تجربة  

info@orientproductions.org
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www.d-caf.org

dcafegypt @dcafegypt orientproductionsDCAFegypt

تابعونا


