
ُتَنظـم مؤسسـة الرؤيـا الفلسـطينية مهرجـان “زورونـا” بالشـراكة مـع مجموعـة والد حارتنـا، فـي بلـدة بيـت 
صفافـا للعـام الرابـع علـى التوالـي، وبتمويـل مـن اتحـاد الكنائـس السويسـري. وذلـك مـن أجـل تسـليط 
الضـوء علـى تلـك القريـة العربيـة الفلسـطينية الواقعة جنوب غرب مدينة القـدس، والتي تتعرض لمصادرة 
األراضـي لشـق الطـرق والمسـتوطنات، ومحـاوالت طمـس الهويـة الوطنيـة الفلسـطينية، باإلضافـة إلـى 
تحويـل القريـة إلـى أحيـاء سـكنية صغيـرة وتهجيـر المقدسـيين ومحـو الوجـود العربـي فـي البلـدة. وبعـد 
نجـاح مهرجـان “زورونـا” األول والثانـي والثالـث، يأتـي المهرجـان الرابـع للتأكيـد علـى الرسـالة نفسـها والتي 
مفادهـا أن الفلسـطينيين فـي مدينـة القـدس يـدًا واحـدة بالرغـم مـن كافـة المحـاوالت اإلسـرائيلية لتمزيـق 
القـدس  مدينـة  فـي  الفلسـطينيين  أن  إلـى  باإلضافـة  للفلسـطينيين.  والجغرافـي  اإلجتماعـي  النسـيج 
يسـعون دائمـًا إلـى توطيـد عالقتهـم بـاألرض وتعزيـز الروابـط االجتماعيـة مـع البلـدات الفلسـطينية األخـرى 

مـن خـالل المهرجانـات الثقافيـة والفعاليـات الصيفيـة الهادفـة.
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الملعب الشرقي - بيت صفافا
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تنفيذ بالشراكة معالراعي الذهبي

مهرجان

فرقة زمن بقيادة الفنان سهيل فودة 
فرقــة موســيقية فلســطينية تدمــج مــا بيــن الموســيقى العربيــة الفلســطينية والموســيقى الغجريــة، 
تأسســت فرقــة زمــن ســنة 2005. برنامــج الفرقــة يتكــون مــن أغانــي خاصــة للفرقــةـ أغانــي فولكلــور 

العربــي(. )المغــرب  افريقــي  فلســطيني وفلكلكــور عربــي وشــمال 

لســتطاعت فرقــة زمــن بخــالل العشــرة ســنوات الماضيــة بوضــع بصمتهــا والنجــاح فلســطينيا، عربيــا، وعالميا 
ــات فلسطسنســة،  ــاح واســع وأيضــا مــن خــالل مشــاركتها فــي مهرجان ــي القــت نج ــاج أغان مــن خــالل إنت
عربيــة، وعالميــة. نذكــر منهــا: فلســطينيا مهرجــان ويــن ع رام اللــه ، مهرجــان 10,000 ســنة ألريحــا، مهرجــان 
ــان  ــا مهرج ــاط )المغــرب(. وعالمي ــن فــي الرب ــان موازي ــا مهرج ــت. وعربي ــي بيرزي ــان ليال ــرا مهرج ــرة، وأخي البي
ــدة،  ــات المتح ــا، الوالي ــة، أوروب ــروض فــي دول عربي ــة ع ــا لجول ــة حالي ــا، وتحضــر الفرق بريشــيا فــي ايطالي

تشــيلي )جنــوب أمريــكا(.

السبت 2018/9/1



فرقة سوار )عرض جدل(
 “جــدل” عــرض درامــي موســيقي راقــص، يالمــس نبــض الواقــع ويجادلــه بإيقــاع مضطــرب، يحاكــي حيــاة 
ــرة شــبابه  االنســان المقدســي بجدالياتهــا المختلفــة، وبخطــى االطفــال نحــو المســتقبل المجهــول، وبحي
الحالــم، وبأحــالم فتياتــه البيضــاء. بــكل هــذا الجــدل يتمايــل راقصــو الفرقــة بجــو درامــي وعلــى أنغــام شــرقية 

يجســدون جداليــة الواقــع والحلــم، األلــم واألمــل.

كلمــات الشــاعر محمــد عيســى رويضــي، تصميــم وتدريــب الرقصــات أســرة فرقــة ســوار، ألحــان تراثيــة تــم 
تســجيلها وتوزيعهــا لــدى اســتديو جفــرا، انتــاج جمعيــة ســوار للثقافــة والفنــون بالتعــاون مــع مؤسســة الرؤيــا 

الفلسطينية.

الفنانة دالل أبو أمنة
ذاع  الناصــرة،  مــن  مدينــة  آمنــه فنانــة فلســطينية  ابــو  دالل 
صيتهــا فــي عمــر السادســة عشــرة وعرفــت بآدائهــا المتقــن 
ألســاليب غنائيــة كثيــرة خاصــة  ألغانــي الطــرب  القديــم واغانــي 

الفلســطيني. التــراث 

تؤمــن دالل بالفــن االنســاني الملتــزم المبنــي علــى الطــرب 
واالرتقــاء  الفلســطيني  الفــن  تطويــر  علــى  وتعمــل  الرفيــع 
بــه لنشــره فــي كافــة أرجــاء العالــم كوســيلة لترســيخ الهويــة 
شــاركت  الفلســطيني.  الشــعب  قضايــا  ودعــم  الفلســطينية 
دالل فــي مهرجانــات عالميــة وعربيــة هامــة مثــل  مهرجــان جــرش 
ومهرجــان الموســيقى العربيــة فــي دار االوبــرا المصريــة وقامت 
بتمثيــل فلســطين فــي عــدة اوبريتــات عربيــة كأوبيريــت  أرض 
ــة  ــداء الحري ــت ن ــح الشــرنوبي( 2012 وأوبري ــاء )الحــان صال األنبي
)الحــان لطفــي بشــناق( 2014 كمــا تشــارك بشــكل دائــم فــي 
امســيات ثقافيــة وفنيــة فلســطينيا و عربيــا  و دوليــا. باالضافــة 
لمشــاركاتها ضمــن فرقتهــا الخاصــة، دالل هي المغنية الرئيســية 
ــي  ــة MESTO وتقــدم مــن خاللهــا اغان فــي األوركســترا العاملي
غربييــن  بمرافقــة موســيقيين  والفلســطيني  العربــي  التــراث 

وبتوزيــع اوركســترالي.

تقــدم دالل فــي عروضهــا الــوان غنائيــه  متعــدده ابتــداء بالطــرب 
منهــا  ايمانــا  العربــي  والتــراث  الفلســطيني  للتــراث  وصــوال 

بأهميــة تلــك االلــوان مجتمعــة بصقــل شــخصيتها الفنيــة.  

الجمعة 2018/8/31

الخميس 2018/8/30

الجمعة 2018/8/31
فرقة بابلز )عرض لألطفال(

أوجــدت فكــرة “Bubbles” علــى عــرض نوعــي ومســتوحى مــن العــروض العالميــة لألطفــال بحيــث تكــون 
هادفــة وتوثــق جمــال القصــة. 

بــدأت قصتنــا بعيــد ميــالد متواضــع لألميــرة “ســنو وايــات” مــن ديزنــي منــذ 7 ســنوات، وكان الملفــت 
بالعــرض اســتخدام  أزيــاء الشــخصيات األصليــة.

ــا بتدريــب كادر يحــب األطفــال ويحــب الجمــال,  العــرض كان  مفاجــئ لجميــع الحضــور ومنــذ ذلــك الحيــن بدأن
طاقمنــا اليــوم مؤلــف مــن ســتة شــخصيات يقومــون بــأدوار مختلفــه علــى المســرح.

 Mickey النجــاح بعــد الصعوبــات:  تمكنــا مــن بعــد عــدة مــداوالت مــن اســتيراد شــخصيات ديزنــي األيقونيــة
.Minnie, Donald & Goofy

اليوم عيد الميالد لم يعد تقليديا مع “Bubbles”، يتذكرنا الصغار من عام للعام التالي بأدق التفاصيل.


