
In Celebration of the 56th Annual Ramallah Convention - USA

بالتزامن مع املؤمتر السنوي السادس واخلمسني ألبناء رام اهلل 

Nawarat

بالتعاون مع بدعم من

رعاية فضيةرعاية ذهبيةبتنظيم من

عروض مغلقة:
احلكواتية دينيس أسعد: مجمع فلسطني الطبي، جمعية االحتاد النسائي 

العربي - رام اهلل

ورشات:
ورشات عمل لألطفال:

ورشات عمل لألطفال املهتمني في مجال مسرح اإلرجتال وفي تصنيع الدمى 
عبداهلل  عبدالسميع  املصريان:  املسرحيان  يقدمها  فن:  عتبة  والعرائس– 
وسارة البطراوي، تبدأ الورشات من تاريخ 2014/6/4 وتنتهي في 2014/6/12، مت 
إختيار األطفال من خالل إعالن عام على صفحة البلدية اإللكترونية ) العدد 
محدود – 15 طفل على األكثر الفئة العمرية ) 12-16 عاما(، يلي الورشة تقدمي 

عرضني خالل فعاليات املهرجان.

يقدمها  البصرية:  والفنون  اإلرجتال  مسرح  في  لألطفال  عمل  ورشات 
يلي  تونس،   – اجلالصي  وسيف  فلسطني   – عطايا  فداء  الشابان  املسرحيان 
مت  الورشات:  في  للمشاركة  املهرجان،  فعاليات  خالل  عرض  تقدمي  التدريب 
إختيار األطفال من خالل إعالن عام على صفحة البلدية اإللكترونية ) العدد 
محدود – 15 طفل على األكثر (، الفئة العمرية ) 9 – 14 عاما (، يلي الورشة 

تقدمي عرض خالل فعاليات املهرجان.

أعمال فنية: من تصميم الفنان حمزة أبو عياش: تنفيذ أعمال فنية في 
في  للمشاركة  مصباح،  عني  ودرج  العامة  اهلل  رام  مكتبة  درج  من  كل 
تنفيذ التصميمات يرجى اإلتصال على هاتف رقم: 2945555، فرعي 552، 
من  يوميا   ،2014/6/18 بتاريخ  وينتهي   2014/6/14 تاريخ  من  العمل  يبدأ 

الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 1:00 من بعد الظهر.

وميدان  البلدية  شارع  السهل،  شارع  في  الشجر  على  فنية  أعمال 
راشد احلدادين وفي أماكن أخرى، بإشراف الفنان: حمزة أبو عياش، تبدأ 

بتاريخ 2014/6/8 وتنتهي بتاريخ 2014/6/13.

ورشة مع الشاعر واملصمم زهير ابو شايب:

حول تصميم الغالف بوصفه فنّا رديًفا للكتابة، وعن تطوير احلرف العربّي 
مبجال  املهتمني  الشباب  للفنانني  موجهة  الدعوة  التصميم.  يالئم  مبا 
التصميم والعاملني في املؤسسات النشرية والبحثية. تبدأ يوم اإلثنني: 

2014/6/16 وتنتهي بتاريخ 2014/6/19.

رعاية برونزية

الرعاة االعالميون

الرجاء مراعاة طقس رام اهلل البارد ليال

الدعوة عامة لكافة فعاليات »وين ع رام اهلل ٦«

ملزيد من املعلومات يرجى اإلتصال على الرقم ١١١ ٦٧١ ٠٥٦٩ 

جمعية االحتاد النسائي العربي

 الساحة اخلارجية – 
مؤسسة عبداحملسن القطان 

مقهى اإلنشراح - البلدة القدمية

سوق احلرجة – البلدة القدمية

درج شارع صيدون 

حديقة األمم – املصيون

حديقة يوسف قدورة

مقهى البابا - البلدة القدمية

جمعية الكمنجاتي للموسيقى

 املسرح اخلارجي –
 مبنى احملكمة العثمانية

الشارع الرئيسي – بجانب بوظة بلدنا

 مبنى حوش دار قندح – 
البلدة القدمية 

مجمع فلسطني الطبي

مقهى رام اهلل

ميدان راشد احلدادين

درج مكتبة رام اهلل العامة

مكتبة رام اهلل العامة

املسرح اخلارجي – متحف محمود درويش

بيت حرب

بيت الصاع - البلدة القدمية



السبت ٦/١4/2٠١4
فعاليات افتتاح مهرجان الفضاءات العامة “وين ع رام اهلل 6”

٦:3٠ مساء

مسرح شارع: كان يا ما كان - ) فداء عطايا وسيف اجلالصي(، فلسطني - تونس

مبنى حوش دار قندح – البلدة القدمية

٧:٠٠ مساء

جولة عرض: فرقة املوسيقات العسكرية الفلسطينية - )األمن الوطني(

جولة في مدينة رام اهلل تبدأ من من قصر احلمراء مرورا مبيدان املنارة وميدان 
الشهيد ياسر عرفات وتنتهي في ميدان راشد احلدادين

8:3٠ مساء

عرض موسيقي: فرقة املوسيقات العسكرية الفلسطينية - )األمن الوطني( 

ميدان راشد احلدادين – مقابل بلدية رام اهلل

8:4٥ مساء

عرض موسيقي غنائي: بيات للموسيقى واإلنشاد: معليا - فلسطني - أمسية 
طربية )فيروزيات والرحابنة(

ميدان راشد احلدادين – مقابل بلدية رام اهلل

األحد ٦/١٥/2٠١4
٧:٠٠ مساء

موسيقى وسط البلد: محمد القططي، جوزيف دقماق وحسني أبو الرب

الشارع الرئيسي – بجانب بوظة بلدنا

٧:٠٠ مساء

البطراوي،  سارة   - فن،  عتبة   - وعرائس  دمى  لألطفال:  مسرحي   عرض 
فلسطني – مصر

٧:٠٠ مساء

أمسية شعرية: الشاعر زهير ابو شايب، فلسطني - األردن

مكتبة رام اهلل العامة

8:3٠ مساء

أمسية طربية: نورا أبو ماضي- فلسطني، أغاني أم كلثوم وفيروز 

البلدة القدمية – بجانب جمعية الكمنجاتي للموسيقى

اإلثنني ٦/١٦/2٠١4
٧:٠٠ مساء

 مسرحية لألطفال:  دمى وعرائس - عتبة فن، - سارة البطراوي، 
فلسطني – مصر

حديقة يوسف قدورة

٧:٠٠ مساء

عرض مسرحي: »القميص املسروق« عن قصص لغسان كنفاني، متثيل وإخراج 
مصطفى أبو هنود، فلسطني

املسرح اخلارجي – مبنى احملكمة العثمانية

8:3٠ مساء

أمسية موسيقية غنائية:

فرقة املربع: فلسطني - األردن - في مجموعة من أغاني الراب

فرقة الكونتينر: فلسطني - في مجموعة من أغاني الروك والراب

مبنى جمعية االحتاد النسائي العربي - شارع يافا مقابل شارع السهل

الثالثاء ٦/١٧/2٠١4
٧:٠٠ مساء

ستاند أب كوميدي: عمر اجلالد

مقهى رام اهلل

٧:٠٠ مساء

عرض مسرحي للفتيان/ت: 

مونولوجات غزة - فلسطني - عشتار إلنتاج وتدريب املسرح

املسرح اخلارجي – مبنى احملكمة العثمانية

8:3٠ مساء

أمسية موسيقية منوعة:

كرست الزعبي: فلسطني - األردن - موسيقى وغناء راب

عنترة: فلسطني - موسيقى وغناء راب

ميكروفون من ذهب:فرقة دام، الباز، لغم املقدسي: طارق العزة )لغم( وفادي 
الطويل )املقدسي( - موسيقى وغناء راب

حديقة األمم - املصيون

األربعاء ٦/١8/2٠١4
٧:٠٠ مساء

عرض راقص: »هذه رام اهلل 1964 في 2014«، فلسطني 

فكرة وتصميم: جمانة دعيبس

مبنى حوش دار قندح – البلدة القدمية

8:3٠ مساء

أمسية موسيقية غنائية:

إطالق منحة إنتاج خاصة مبهرجان »وين ع رام اهلل 6«

فرقة بالعكس - فلسطني: إطالق ألبوم: »12 ريختر«

الساحة اخلارجية – مؤسسة عبد احملسن القطان – املصيون

اجلمعة 2٠/٦/2٠١4
فعاليات سوق احلرجة

4:٠٠ من بعد الظهر

افتتاح أكشاك سوق احلرجة

سوق احلرجة – البلدة القدمية

٦:٠٠ مساء

فعاليات »تذوق في رام اهلل«

سوق احلرجة – البلدة القدمية

٦:3٠ مساء

عرض ملدرسة سيرك فلسطني

سوق احلرجة – البلدة القدمية

٧:٠٠ مساء

عرض راقص: »هذه رام اهلل 1964 في 2014«، فكرة وتصميم: جمانة دعيبس

املسرح اخلارجي – مبنى احملكمة العثمانية

٧:3٠ مساء

عرض مسرحي لألطفال: مسرحية »احللم والعلم«، 

مؤسسة قافلة - املسرح املتنقل 

سوق احلرجة – البلدة القدمية

٦:٠٠ - 8:٠٠ مساء

دمى عمالقة: مسرح احلارة 

سوق احلرجة – البلدة القدمية

8:3٠ مساء

بيرزيت، فرقة   - الفلسطيني  والتراث الشعبي  للدبكة  فرقة صمود  فنية:  عروض 
فنونيات للفلكلور والرقص الشعبي، الفرقة القومية للتراث الشعبي الفلسطيني 

واملوسيقات العسكرية. 

سوق احلرجة – البلدة القدمية

اخلميس ٦/١٩/2٠١4
١٠:٠٠ صباحاً

ستاند أب كوميدي: عمر اجلالد

قهوة البابا – البلدة القدمية

٧:٠٠ مساء

يرويها  عاما   14  -  9 عمر  من  لألطفال  إبتدائية  تلميذ  مذكرات  قصة:  رواية 
الكاتب والشاعر خالد جمعة 

الدرج اجملاور ملكتبة رام اهلل العامة

8:3٠ مساء

أمسية موسيقية وغناء:

مجموعة أسطوانات: فلسطني - غناء

ضرار كلش وعبداهلل موالي هصاك )دوب أسميوم(، فلسطني - املغرب، موسيقى

متحف محمود درويش – قاعة اجلليل

السبت 2١/٦/2٠١4
٧:٠٠ مساء

عرض راقص: »هذه رام اهلل 1964 في 2014«، 

فكرة وتصميم: جمانة دعيبس

بيت الصاع – البلدة القدمية

٧:٠٠ مساء

حكاية مغناة: مسرور صديق احلياة يقدمها املسرحي عمر اجلالد لألطفال من 
عمر 4-8 سنوات

درج شارع صيدون - الطيرة بجانب سوبرماركت سمعان

8:3٠ مساء

أمسية موسيقية غنائية:

سحر خليفة: فلسطني - األردن، تقدم ألبوم »شمس«

تيريز سليمان واألصدقاء: فلسطني - إطالق ألبوم »تيجي نحلم«

املسرح اخلارجي – متحف محمود درويش

األحد 22/٦/2٠١4
١٠:٠٠ صباحاً

ستاند أب كوميدي: عمر اجلالد

قهوة اإلنشراح – البلدة القدمية

٧:٠٠ مساء

عبداهلل،  السميع  عبد   - فن  عتبة   - وعرائس  دمى  لألطفال:  مسرحي  عرض 
فلسطني - مصر 

حديقة يوسف قدورة

معارض الفنون البصرية:
١٠:٠٠ صباحاً

فيها  ينتقل  الفنية  والتركيبات  واحملادثات  اجلوالت  من  سلسلة  »الصنايع«: 
اجلمهور بني مصانع مدينة رام اهلل القدمية: مصنع دانيال، معايعة، ستار، تاكو 

وسلفانا

يتوفر باص في ميدان راشد احلدادين – مقابل بلدية رام اهلل

3:٠٠ من بعد الظهر

فيها  ينتقل  الفنية  والتركيبات  واحملادثات  اجلوالت  من  سلسلة  »الصنايع«: 
اجلمهور بني مصانع مدينة رام اهلل القدمية: مصنع دانيال، معايعة، ستار، تاكو 

وسلفانا

يتوفر باص في ميدان راشد احلدادين – مقابل بلدية رام اهلل

٧:٠٠ مساء

موسيقى وسط البلد: محمد القططي، جوزيف دقماق وحسني أبو الرب

ميدان الشهيد ياسر عرفات

8:3٠ مساء

أمسية موسيقية غنائية: شادي زقطان– فلسطني، ألبوم »يوميات معادة«

الساحة اخلارجية – بيت حرب

اإلثنني 23/٦/2٠١4
حفل ختام مهرجان الفضاءات العامة »وين ع رام اهلل 6«

8:3٠ مساء

ستاند أب كوميدي: نضال بدارنة

ميدان راشد احلدادين – مقابل بلدية رام اهلل

8:4٥ مساء

أمسية غنائية طربية لوردة اجلزائرية:

فرقة تراث - معهد ادوارد سعيد الوطني للموسيقى - فلسطني

ميدان راشد احلدادين – مقابل بلدية رام اهلل

»وين ع رام اهلل«

هو أكثر من طقس احتفالي سنوي للمدينة وأعمق من عادة صيفية. هو أيضا 
وحلقات  العمل  ورش  خالل  من  أسئلتها  على  وتنفتح  لتلتقي  املدينة  ساحة 
الدراسة وجدل الفنانني واملبدعني والنشطاء حول واقع املدينة ومستقبلها. هو 
وسيلة لإللتقاء خارج القاعة املغلقة وتقاليدها في الفضاءات املفتوحة للمدينة 
االقتراح  هو  اهلل«  رام  ع  »وين   . جديدة  روحا  ومنحها  الفضاءات  هذه  وتعميق 
الذي نقدمه للذهاب أبعد نحو جمهور أوسع واهتمامات أعمق وفضاءات أرحب. 
والفعاليات  املؤسسات  بني مختلف  واملتكاملة  العريضة  الشراكة  اقتراح  هو 
الناشطة في حياة املدينة. إن فكرة »وين ع رام اهلل« هي امتداد لتقاليد املدينة 
املدينة في  العريقة، واستعادة لذاكرتها ودورها، وهي استكمال معاصر لعادة 
وحياتها  اهلل  رام  بصيف  ومزجها  والفنون  بالثقافة  واالحتفاء  الفرح  صناعة 
اليومية. هي امتداد لصيف رام اهلل الذي ال يزال عابقا في ذاكرة أهلها ومحبيها 

منذ عقد اخلمسينيات والستينيات من القرن املاضي.

ثيمة املهرجان:

لهذا  الفني  البرنامج  من  جزء  لبناء  فكرة  »نَورت«  من  اهلل«  رام  ع  »وين  يتخذ 
العام. وهي رسالة ترحيب بأبناء مدينة رام اهلل الذين يزورونها هذا العام بأعداد 
كبيرة لعقد مؤمتر أبناء رام اهلل املقيمني في الواليات املتحدة، والذي ينظم ألول 
مهرجان  ويتزامن  عاما،  وخمسني  ستة  قبل  تأسيسه  منذ  فلسطني  في  مرة 
»وين ع رام اهلل« معه. تقام العديد من فعاليات املهرجان هذا العام في بيوت 
رام اهلل القدمية وشوارعها وأزقتها وادراجها مبحاولة عميقة الستحضار ذاكرة 

املدينة ودمجها مع واقع املدينة املعاصر.

منحة إنتاجية:

انتاجية  منحة  املهرجان  تأسيس  منذ  األولى  للسنة  اهلل  رام  بلدية  أطلقت 
خاصة مبهرجان الفضاءات العامة »وين ع رام اهلل 6«، تستهدف الفنانني الشباب 
املستقلني والفرق الشابة املستقلة اخملتصني بحقل الفنون األدائية. تأتي املنحة 
لتشكل خطوة هامة في تطوير مهرجان »وين ع رام اهلل« كفرصة تهدف الى 
دعم الفنانني املستقلني الشباب وتشجيع عرض أعمالهم في فضاءات عامة 

لتعريف اجلمهور الفلسطيني بهم وبطاقاتهم اإلبداعية الكامنة.

عبر  املنحة  طلبات  تقدمي  إلى  املستقلة  والفرق  الفنانني  اهلل  رام  بلدية  دعت 
إعالن عام نهاية سنة 2013، وقامت اللجنة الفنية للمهرجان بتقييم األعمال 
املقدمة واختيار العمل الذي حصل على املنحة نهاية شهر كانون الثاني 2014، 

وهو إنتاج عمل موسيقي لفرقة »بالعكس« بعنوان »12 ريختر«. 

أعضاء اللجنة الفنية »وين ع رام اهلل ٦«:

إميان حموري، نسرين نفاع، خالد عليان، خالد قطامش، رمزي أبو رضوان، إبراهيم 
عطاري وإمييل عشراوي. ومن بلدية رام اهلل: عمر عساف / رئيس اللجنة الثقافية، 
 / فرحات  فاتن  / عضو مجلس،  اجمليد  عبد  / عضو مجلس، سامح  عنابي  أمني 
مديرة دائرة الشؤون الثقافية واجملتمعية، سالي أبو بكر / رئيس قسم البرامج 

الفنية والثقافية.


