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 ضيف امؼروض امفنية
 

 ( أأاير  6)  YPO امؼاملية امش باب الأغاملرجال  يةغرض دلؼ  ¶

فاي   YPOشااا عية رجاا  اععماا  الي للحرية نرقص ضمن فعاليات جمقدمت الفنون عرضها الفن

وقاد لاد  الحضاور مان مىاتو  اعداه ومهنيتا    اإعجااترك  ايت لحم، مدينة قصر المؤتمرات في 

، أداه الفناون  وجزه من أعضاه مجلا  ادار  الفرقاة حامع  من اعض الحضور نقاشتلى العرض 

  وأى  لعروض خارج فلىطين  

 

 

 

 ( أأاير  41 )غرض ذهرى امنكبة  ¶

فاي فعالياات "للحرياة نارقص" إنطالقاً  مان إلتزامهاا الاوطني قادمت فرقاة الفناون الشاعاية عرضاها 

ىااحة المهاد، الف فاي وصا  الاى اآجماايير   ورايت لحم احض مدينة في 56إحياه ذكر  النكاة 

   ياتنظيم من مؤىىة اد أمام مركز الىالم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حزيران (   02غرض همرجان ميايل بريزًت )  ¶

الفناي الاذ  تنظما  عمااد  شاؤون للعام الثالث في مهرجان لياالي ايرزيات  "الفنون"شاركت 

مشاايد  0622احضاور أكثار مان  ايرزيات، ةوالذ  يقام في حرم جامع  الطلاة في الجامعة

اإلىتمتاع من حماىة الجمايير وللعرض، تاليا إتصا  مااشر مع المغني أحمد قعاور، زاد 

 ااعمىية  
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  حزيران (   02) امثامث رجان امبري  هم غرض ¶

فتتاا  حفا  افي ضمن فعاليات مهرجان الاير ،  "للحرية نرقص"عرضها " الفنون"قدمت 

 0622 تااراو  مااا اااين الشخصاايات الوطنيااة واجمهااور احضااور عاادد ماان هرجااان ، الم

االكثار حصة المغتراين من جمهور الاير  يي  اأن  علماً  ،مشايد، في إىتاد الاير  الدولي

رىااي  لمىاااعدتهم علااى ت، وف ماان معااين التااراثتغتراالحضااور اليتمااامهم ااااالماان اااين 

 غراة ومغرياتها انتمائهم لهذه االرض االرتغم مع ويالت ال

 

 

 

 

 

فتتاح همرجان فلسعني ادلويل  ¶  متوز (  4نلركص و املوس يلى اخلامس غرش ) ا 

 

أختااار مركااز الفاان الشااعاي تكرياار النفايااات موضااوع مهرجااان يااذا العااام، وكااان لفرقااة الفنااون التحضااير لطقااو  

ورا اكاار افكار  وإخااراج وتصااميم نااو ،تىااامر جاارادا يالموىاايقو ، دافااياإلفتتاا  االشااراكة مااع الفنااان الارازيلاي 

 ةمجموعا أداه اا ، ووامىااعد  الفناان عااله أاوصااع مشرفة التدري  و اإلنتاج في فرقة الفنون الشعاية الفلىطينية

وفرقة رىة الرقص في مركز الفن الشعاي مدمتدراين من ااإلضافة لمشاركين من ها، من راقصي الفنون و اراعم

 فااي ليلاة اإلفتتااا    مشاايد 0022احضاور أكثاار مان    وذلاك ة لقصار رام   الثقااافيفاي الىاااحة الخارجياالشاه  

، ىواه من خاال  إدخاا  عناصار تغيار مىارحية للحياز تقليد  التعام  المىرحي ال وقد كىر طقو  اإلفتتا  طااع  

مات صاناعتها فاي ت ةالذراع، أو من خال  آالت موىيقي كالرافعة التي دخلت إلى وىط المىر  من خال  ،اعدائي

قصاة طغاى عليا  ار اتوالحياا  واحركا ،ن الفار من حياتنا اليومياة واقاياا المهماالت، اتشاكيلة مان ألاوايذا العم  

 االرتجا  المنظم كاىرا مفهوم الرقص التقليد  او المىتورد 
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 متوز (   8)   امشاممية  غطري  –غرض همرجان فلسعني ادلويل  ¶

، عااروض فنيااة فااي مناااطا أقاا  حظااا ً ثقافياااً قااديم تل "الفنااون" توجاا  ضاامن

فاي  االقا  حظااً ىياىة مركز الفن الشاعاي فاي تعزياز دور المنااطا ووفقا ل

رجااان ضاامن فعاليااات مه افنياا اعرضاانظماات المؤىىااتان الفنااون والثقافااة، 

  فاي الاد  عصايروإحتفالية الفنون اعيديا الرااع و الثالثاين فلىطين الدولي 

 ل  الشمالية قضاه ناا

فاي جمياع مراحلا ، فقامات اانشااه  االتحضاير للعارض "الفناون"وقد قامات 

مااان إضااااه  و صاااوت ، وومعااادات مىااارحية مااان مىااار   الانياااة التحتياااة

الايدر للفنون الشعاية وفرقة الشمالية   والي ،  االتعاون مع الدية عصيروك

   ضير للقضايا اللوجىتية و الفنيةأيالي الالد  في التح و

مشااايد ماان أيااالي  0622أكثاار ماان رقااة عرضااا ممياازا حضااره وقاادمت الف

يير المجااور ، مرىاخة رؤياة الفناون فاي العما  ماع الجماا تلالادااو  الالد 

التاي  االجاواه الفنياة واللوجىاتية ذات في مختلف المناطا موفر   ةالمتنوع

  تتوفر في المىار  المحترفة

 

 

بداع الأداءثعوير   ومساحة مل 
ة، ل امفركمةزيز املدرات ادلاخلية واحلفاظ ػىل خط سري عمال داري متؼمفلسعينية بتعوير اماكدر امفين و فركة امفنون امشؼبية امضن رؤًة  سم اراًر  ها ممن حيمث يف مسم توا املتواضملامطمؼود و ا، فيم امؼممل ودداء احليموي  وضمامن ا 

 .  رينظموغي ام ، ومن حيث درثلاء ابثعوير الأداء امفين 

 

 

 

رجتال داخل ادلبكةورشة  ¶  ا 

ن ااياروت أقاام العضاو –فاي لاناان واالتعااون ماع مركاز مارحاتين االشراكة مع مركز شم  

ماا  الفتار  خاال  عطا خطا  و نضا  الكعاي ورشة داكة فلكلورية في مركز شم  فاي لاناان

مان مركاز شام ، فاي عندار  مالك المحترف ، شارك فيها الراقص ( تموز 02 – 00 اين )

 عاارر الذ  جر  عليهاا يالتطوو ،انيةاللانالمشترك اين الداكة الفلىطينية والاحث عن التراث 

 الاااااااااااازمن وأىااااااااااااالي  التطااااااااااااوير فااااااااااااي كاااااااااااا  منطقااااااااااااة وكاااااااااااا  شااااااااااااخوص 

، اتناوع الشاامي خصوصاا ًو ،معرفة الفلكلور العراي عموماا ًوأثمرت الورشة عن تجراة في 

ى  لمشروع رقص اين أاقة اقضايا النا  من جان  آخر  وتصإلو ،اعداه الحركي من جان 

ن ماان الفنااونؤ مصااممينؤمؤدي ةتكااون نواتاا  ثالثاا ،مركااز شاام  وفرقااة الفنااون للعااام القااادم

 /http://www.shamslb.org  – ومركز شم ؤ لانان  ،فلىطين

 

 

 

 

 

 

http://www.shamslb.org/
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 "بدنة"امؼمل امفين   ¶

يااو عاااار  عاان عماا  فنااي ، وادكااة الفنااي  شااارك عضااو الفرقااة عطااا خطااا  االعماا 

 ، يضامرو  مان اجا  تكاوين الارقصومضامون ومعاصر يعتمد على الداكاة كحركاة 

) داكة، رقاص معاصار،  اصاتهمىالياهم و اختصختلفون اأراقصين من فلىطين ي 02

 ااالولاى كانات شاهر ،علاى عاد  مراحا نتااج فيا  تم اإل، (را، اريك دان ىيرك، كاوي

تام  وراقصاة،ا راقصا 02هاا فيشاارك  0202فاي أوائا   من االرتجاالت في ايت جاال

، واعااد ورشااة اياات جاااال تاام االداه فااي ىاارية رام   االولااى اختياااريم ماان تجااار 

  فاي اروكىا  KVS   راقصاين وتام انتااج العما  فاي مىار  ا 02تقليص العادد الاى 

مؤىىاة عااد المحىان القطاان و االشاراكة ماع  آياار و حزيارانهر لمد  شهرين فاي شا

 - االولاى فاي زياوري   العارض للمار وتام تقاديم،   Les Ballets C du la Bفرقاة 

فااي العااالم وكمااا ىاايتم  اتىويىاارا وماان ثاام ىااينطلا ليشااارك فااي مختلااف المهرجاناا

  0202عرضاااااا  فااااااي رام   ضاااااامن فعاليااااااات مهرجااااااان الاااااارقص المعاصاااااار 

http://vimeo.com/68761769 

 

 

 

 

 Voyage Du geste 7 رحةل امبحث ¶

فاي الارتغاا ،  0200م انىختها الىااع  لهذا العام، عادت رحلة الاحث مر  أخر  اعد مشاركة الفنون في النىخة الىادىة منها عا

 خاال    ايوما 05فاي جناو  لاناان لماد   "صايدون" ةلىلقان في اإلقامة الفنية فاي ضايعاونور   ن أن  أاوعوناوقد شارك  العضو

التاي  المااه، وهراااه وكىاعة عم  يوميااً، فاي ظا  شاا ماوارد الانياة التحتياة كال 00وصلت إلى ،  ( آ  01 – 2 ما اين ) الفتر 

 خيا   –، اتنظيم مىر  الدمى اللاناني ق  موارد متوافر أأثاتت أن اإلاداع يولد في 

 

إلاى اعداه  ،ا  المؤد  في الحركة أخشاة المىر ، من الصمت الذ  ياد ما يتعلا االفنون اعدائية على في ك  وقد تنوعت الورش

الورشاة فاي وقاد شاارك   أو مان خاال  مىار  الادمى ،انااه عالقاات معهااو ،لى اإلرتجا  في الايئة المحيطةإ، ي اإليقاعيالموىيق

ر  دمى، التصوير (  من إيطاليا ) الرقص، التمثي ، الموىيقى، حكواتي ، مى مختلف الفنون اعدائيةي و فنانة ف افنان 26أكثر من 

لاناااااان وفلىاااااطين و والارتغاااااا  وفرنىاااااا و

   الجيكا

وقاااد ناااتل عااان الورشاااة العدياااد مااان اعنوياااة 

الصااغير  ععمااا  مىاارحية قااد تاار  النااور 

التجراااة  حيااث تركاات  خااال  العااام القااادم، 

يااااة الراقصااااين والمااااؤدين فااااي حالااااة إاداع

   محمولاااة اطاقاااة إيجااياااة للعمااا  واإلجتهااااد

ىاااتكما  اعاااض اعنشاااطة مااان اوىااوف ياااتم 

 "الفنااااون"خااااال  التعاااااون المشااااترك اااااين 

مىااار  فااي فرنىااا للعماا  علااى  ةومجموعاا

 اناااه أعمااا  فنيااة و آليااة عماا  الطاااقم فيهااا 

http://www.khayalart.org/en/blo

g/?pstin=42&id=3 

 

 

 

http://vimeo.com/68761769
http://vimeo.com/68761769
http://www.khayalart.org/en/blog/?pstin=42&id=3
http://www.khayalart.org/en/blog/?pstin=42&id=3
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غرف تراجم  ¶  ورشة ا 

االتعااون ماع مؤىىاة  "إعارف تراثاك"تضاان مشاروع " فاي احالفناون"للعام الثالث علاى التاوالي شااركت 

اع  مركز الفن وقدمت لهم الفرصة لتعلم الداكة الشعاية في قتموز،  0 في اعراضي المقدىة في ايت لحم،

المشاروع فاي اياوتهم، كاي يعيشاوا مان المشااركين فاي  ةقد إىتضاف أعضاه من الفرقة مجموعو  الشعاي

 التجراة الحية للفلىطينين 

 

مؤىىة اعراضي المقدىة اتنظيم ، يىتضايف مجموعا  ) مشروع إعرف تراثك، يو مشروع ىنو  تقوم 

الوالياات المتحاد  و أمريكاا  من الشاا  و الشااات الفلىطينين الاذين عاشاوا معظام حيااتهم فاي المهجار فاي

، لتعزيااز يااويتهم الوطنيااة، وتعااريفهم علااى ه فتاار  ماان الاازمن فااي الااديم فلىااطينالجنوايااة و تغيريااا لقضااا

 (االديم وقضايايم الىياىية واإلجتماعية، من خال  عقد مجموع  من اللقاهات

 

   

 امثلاثء اذلراء  ¶

دقاائا فاي  02صي "الفنون" لوحة فنية لماد  ضمن مختار تجار  الفنون، قدمت مجموعة من راق

آ  ، تحاااكي إعاادام الشااهداه الثالثاة محمااد جمجااوم وعطااا الزياار  0قاعاة مركااز الفاان الشااعاي فاي 

وفااؤاد حجاااز ، وكاناات التجراااة وليااد  قصاايد  إاااراييم طوقااان واصاافا ً تلااك الحادثااة االثالثاااه 

، وناتل عنهاا حالاة مان الرضاى حاو  الحمراه، تلى تقديم اللوحة  نقااش ماع المصامم و الراقصاين

مختار التجار  ويو المىاحة التي ينطلا منها أعضااه الفناون للتعايار عان إحتياجااتهم وتطلعااتهم 

 كفنانين، معززين الحقا ً تجراتهم الفنية الفردية وما لها من آثر على التجراة الجماعية  

ىر  الحىاني ومجاد  كراكار   فكر  واخراج ان  ااو عون وتصميم نضا  الكعاي واداه اىاىي

وفايز كواملة، واداه ثاني شاد  دار زيد ومحمد الصفد  ومالك اااو عارام ، ومادير مىار  اياا  

 جار 

 ىيتم عرض اللوحة قرياا ً في إحد  ايوت رام   القديمة وىيتم اإلعالن عن الموعد في حين    

 

 

 ورشة امفنون امطيفية  ¶

فاي  ( 0202 \ 8 \06– 02 ) لهذا العاام مان الفتار  الواقعا  ااين ة الخامىةفيالفنون الصي ورشةت أقيم

مياز  الورشاة لهاذا العاام ياو  توقاد كانا  فاي ايرزياتالوطني للموىيقى  معهدلنشاطات التااع لمركز ال

وأعضااه مان التي قامت االتحضير ل  لجنة الراقصين من أنشاطة إجتماعياة و ،اإلنىاني الفكر النشاط 

ة حو  اإلنتاج و العم  ماع الاحث ، إلى جان  الحوارات الفنياه الفرقة فيما يتعلا االتدري  ومجل  أمن

  ومىاحة الفنانين للعم  في إطار جماعي ةالجماع
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  هتاجات املادمة  .ال 

، وتىير يذِ  اإلنتاجات ضمن الخطط التي وضعت لها، مع توىع  االطاقم اإلنتاجي المىتويات و المناطاى مختلف اعصعد  وتعم  فرقة الفنون حاليا ً على العديد من المشاريع الفنية و اإلنتاجات اعدائية عل

    0206حتى العام  0202وعلي  من المتوقع أن تظهر يذِ  اإلنتاجات على خشاة المىر  خال  العام القادم و اإلدار  االفرقة، 

  .امؼروض املادمة 

فتتاح هم جنني   0242 – 1 – 41  بن ػامر  جرجان مر ا 

 ابمتؼاون مع برانمج ش بكة امفنون الأدائية امفلسعينيةق الأكل حظا ً فنيا ً وجلافيا ً مضن غروض امفنون يف املناظ بيت أأمر   –اخلليل   0242 – 1 – 06

 كة امفنون الأدائية امفلسعينية مضن برانمج ش ب اخلضوري  –ظومكرم   0242 – 42 – 1

 جنين 

   ت.اكوامؼلامتشبيم 

مؤىىة عراية للفنون اعدائية في االقليم وارنامل شاكة الفنون اعدائية الفلىطينية "اان"في فلىطين ، االمشاركة الفعالة في عدد  00تمثلت أنشطة الفرقة االىاىية ضمن عضويتها في شاكة "تماىي" تحالف 

مية من إيمان الفرقة اأي إنطالقاً  ،والثقافي الفني الخاص ،تهم الجمهور العام  والحشد والمناصر  لقضايا ،يميتها في التنمية وحرية التعايرة وايعزيز دور الفنون االدائفي تللمىايمة  اللقاهات والورشمن 

 ل الفني والثقافي االاداعي  تدوات المنأاك الشعاي والىياىي واالجتماعي االحرالفعا  في الثقافة والفنون في التأثير 

 

 
 

 

funoun.org-www.el 

funoun.org-info@el 

 

 

 

 

 

 

   

 

https://www.facebook.com/pages/El-Funoun-Dance-Troupe-%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/192110074163437
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