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ــم مهرجــان »زورونــا” فــي بلــدة بيــت صفافــا للعــام الثانــي علــى التوالــي مــن  مهرجــان زورونــا الثانــي ُينظَّ
أجــل تســليط الضــوء علــى تلــك القريــة العربيــة الفلســطينية الواقعــة غــرب جنــوب مدينــة القــدس، والتــي 
ــاء ســكنية  تتعــرض لمصــادرة األراضــي لشــق الطــرق والمســتوطنات، ومحــاوالت تحويــل القريــة إلــى أحي
صغيــرة. وبعــد نجــاح مهرجــان “زورونــا” األول، يأتــي المهرجــان الثانــي للتأكيــد علــى الرســالة التــي مفادهــا 
أن الفلســطينين فــي مدينــة القــدس يــدًا واحــدة بالرغــم مــن كافــة المحــاوالت االســرائيلية لتمزيــق النســيج 
اإلجتماعــي والجغرافــي للفلســطينين، باإلضافــة الــى أن الفلســطينين فــي مدينــة القــدس يســعون الــى 
توطيــد عاقتهــم بــاألرض مــن خــال المهرجانــات الثقافيــة والفعاليــات الصيفيــة الهادفــة. تنفــذ مؤسســة 
الرؤيــا الفلســطينية مهرجــان زورونــا الثانــي بالشــراكة مــع مجموعــة والد حارتنــا، وبتمويــل مــن اتحــاد الكنائــس 

.CRDP السويســري وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي مــن خــال مشــروع

الكيميائي محمد العمري 
بطريقــة  العلــوم  روائــع  عــروض 
مــــع  تقليديــــة  وغيــــر  مذهلــــة 
الكيميائــي محمــد عمــري، العــرض 
يحتــوي علــى العديــد مــن الفقرات 
شــاركونا  والــجذابــــة،  الشيقــــة 
غيــوم  العجيبــة،  الرغــوه  بفقــرة 
ارضيــة، الســائل الشــبح والمزيــد.

سمسم وزعتر
القــدس  بمدينــة  تنشــط  مســرحية  فرقــة  الفرقــة:  عــن 
والضفــة الغربيــة وتركــز  علــى مجــال الطفــل باإلضافــة إلــى 
بتنفيــذ  الفرقــة  قامــت   2003 عــام  نشــأتها  ومنــذ  الكبــار, 
المســارح  مــن  عــدد  مــع  بالتعــاون  العــروض  مــن  العديــد 
والمؤسســات والمــدارس والمراكــز، وتتكــون الفرقــة مــن 
الكــرد  وداود طوطــح والمعروفيــن  النتشــة وصالــح  عــزت 

وزعتــر. بسمســم  لألطفــال 

حيــث ركــزت الفرقــة مــن خــال عروضهــا  علــى العديــد مــن 
المفاهيــم التربويــة التــي تعنــى بالطفــل مثــل األكل الصحي 

والنظافــة والوقــت وكيفيــة توزيعــة والتأخــر الدراســي. 

نشــاطات الفرقــة: عــروض المهرجيــن ,دورات الدرامــا ,تنفيــذ 
أيــام مــرح, سكتشــات مســرحية للكبــار واألطفــال, ورشــات 

فنيــة مختلفــة.
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بمساهمة منبالشراكة معتنفيذ الراعي الفضي الراعي الذهبي



فرقة أوف اإلستعراضية 
عــن العــرض: قالــوا أن »أوف« هــي آلهــة الحــب والخصــب والحــرب عند الكنعانييــن، وقالوا أنها نــداء المؤازرة 
وطلــب المســاعدة فــي مواســم الخيــر والعطــاء، وقالــوا أنهــا محبوبــة ظريــف الطــول الــذي جــال يبحــث عنهــا 
فــي فضــاءات البــاد. فرقــة »أوف« هــي تتويــٌج لرحلــة عشــِر ســنوات قادهــا أبناؤهــا القادمــون مــن أحيــاء 
القــدس وأزقتهــا العتيقــة، ينســجون حاضرهــا وأمــل مســتقبلها بألحانهــا وإيقاعهــا وبوقــع أقدامهــم التــي 

لطالمــا حلقــت علــى المســارح الفلســطينية وســاحاتها.

عــن الفرقــة: فرقــة أوف اإلســتعراضية، هــي فرقــة رقــص شــعبي تنبــض بــروح التــراث الفلســطيني، 
موشــحة بشــغف المــكان مــن داخــل أروقــة مدينــة القــدس، تقــوم بإنتــاج أعمــال فلكلوريــة فنيــة تتســم بــروح 

العصــر مؤكــدة علــى حضورهــا بتاريخهــا وحاضرهــا وهويتهــا وإنســانيتها.

فرقة مزاج الفنية
ــاة اليوميــة  عــن العــرض: تســتلهم الفرقــة زمانهــا وظرفهــا االنســاني، وتنبــع معزوفاتهــا مــن رحــم المعان
لإلنســان الفلســطيني، وتجّســُد آالمهــا بواقــٍع ينبثــُق منــُه نــوُر األمــِل المتجــدد، وذلــك مــن خــاِل ألحانهــا 
اإلبداعيــة باســتخدام لهجــة مقدســيٍة متميــزة مســتمدًة مــن رمزيــِة أســواِر القــدِس. عندمــا تتعطــُل لغــُة 
ــُل  ــل اللي ــا يح ــاِة والســام، وعندم ــن الحي ــة وع ــن الحقيق ــِة ع ــروِح الباحث ــذاٌء لل ــوُن الموســيقى غ ــكاِم تك ال

ــذا نحــن. ــات، وهك ــوب ســكونه األحــاُم واألمني تختبــئ فــي ث

عــن الفرقــة: هــي فرقــة موســيقيٌة فلســطينيٌة، أّسســتها مجموعــٌة شــبابيٌة مــن مدينــة القــدس فــي العــام 
2014، تمــزُج فــي إنتاجهــا الفنــّي بيــن الموســيقی الّشــرقية والغربيــة، ويتــمُّ توزيــع ألحانهــا بدمــج هذيــن 
اللونيــن الموســيقيين فــي إطــاٍر واحــٍد متميــٍز يعكــُس واقعــًا فنيــًا جديــدًا يشــكل امتــدادًا حيويــًا لحضــاراِت 

تعاقبــت وتركــت أثرهــا الفنــي والثقافــي علــى األرض الفلســطينية منــذ مــا يقــرب قــرٍن مــن الّزمــان.

الخميس - 2016/9/1

الفنانة دالل أبو أمنة

يعتبــر  ســتي«  »يــا  عــرض  العــرض:  عــن 
ــل  ــراث الجلي ــة شــيقة مــن ت ــة فني لوحــة غنائي
خالــه  مــن  دالل  تــروي  الفلســطيني، 
قصــص جداتنــا، برفقــة فرقتهــا الموســيقية 
ومجموعــة مــن حافظــات التراث الفلســطيني 
مــن ضمنهــم الباحثــة بالفلكلــور الفلســطيني 
نائلــة لبــس. قــام ألبــوم »يــا ســتي« بتجديــد 
ــراث الفلســطيني والشــامي  ــي مــن الت أغان
وقدمهــا بقالــب يجمــع مــا بيــن عبــق الماضــي 

الحاضــر. وروح 

تشــتهر  فلســطينية  فنانــة  دالل:  عــن 
للتــراث  المتقــن  وأدائهــا  الشــجّي  بصوتهــا 
القديــم.  العربــي  والطــرب  الفلســطيني 
تقــدم دالل ألوانــًا غنائيــة متنوعــة األســاليب، 
واألغانــي  والتــراث  والموشــح  كالمونولــوج 
وتركــز  العالميــة،  والموســيقى  الصوفيــة 
دالل فــي مســيرتها علــى تمثيــل الحضــارة 
خــال  مــن  الفلســطيني  والتــراث  العربيــة 
نجاحــًا  القــت  التــي  الموســيقية  ألبوماتهــا 
مــن  تحملــه  لمــا  والعالــم  فلســطين  فــي 

وحضاريــة. إنســانية  رســالة 

الجمعة - 2016/9/2

السبت - 2016/9/3


