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 الفنيةالعروض 

 

 

  9\ 62بيت آ مر بدلة  -
 

وبدعم من برنامج شبكة الفنون األدائية الفلسططينية  للوصول الى الجمهور في المناطق االقل حظا    "الفنون"رؤية ضمن 

، قدمت الفنون عرضها الثاني لهذا العطام فطي بلطدة بيطت قمطر قضطاي الوليطل، وقطد قم طد بإدارة مؤسسة عبد المحسن القطان

البلدات المجاورة، بحضطور وييطر الثقافطة ومشاهد  قريبا من البلدة   0011العرض لمدة ساعه ونصف الساعه بحضور 

مطر هطو العطرض األول مطن آقن عطرض بيطت الطى  جطدر اششطارة  الفلسطينية ومحافظ محافظة الوليل ورؤسطاي البلطديات 

نيططة ال ح يططة شسطط قبال هكططذا بات ال قنيططة لعططدم م ئمططة الب  وقططد واجططه العططرض بعططض الصططعوصططل للمنطقططةنوعططه الططذ  و

ال عطاون فطي  االوسطاط المحافظطة مطن قجطل عطدم عطضبل بق على البلدية منالذ  مورس ضغط ، باالضافة الى العروض

بين معارض للعرض ومشطج  ، ما ابناي البلدة  ض على صفحات ال واصل االج ماعي بينودار جدل حول العر   نظيمه

 له 

ورغم هذه المحاوالت اال ان العرض حظي باقبال جماهير  كبير ونالت الرقصات ال طي قطدم ها الفرقطة اعجابطا و فطاع  

   كبيرين

 

                                                                                                                                                                       

 ثصوير : هداء قطامش

 

  01 \ 3جنني مدينة  -
 

فطي  3102بن عامر الوامس لعطام امهرجان مرج  "الفنون"إف  حت 

ور قو عيشطه ومحططافظ بعططد كلمطة وييططر الثقافطة السطيد قنطط مدينطة جنطين

وقطد  مشطاهد  011بحضور و ،المدينة، وبألقاي الشاعر قحمد دحبور

علطى لوحطات " شطمل للحرية نرقص"عرضها الفني  "الفنون"قدمت 

ميمها قعضطططاي الفنطططون وططط ل الف طططرات الماضطططية، فنيطططة قطططام ب صططط

باشضافة للعديد من اللوحات و الرقصطات ال طي قطدمت سطابقا  ، وقطد 

العطرض الفنطي مباشطرة،  "معطا   مكطس"وقنطاة  "الفلسططينية"بثت قناة 

  لقدس  شرع و ل العرض وكذلك األغنية المصورة يا

 

 
ايس جربثصوير :   ا 
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  01 \9طولكرم مدينة  -

 
و  مططت فططي الضططفة الغربيططة وقطططاع غططية ا فنيططة مؤسسططة 03بمشططاركة 

نطططون األدائيطططة الفلسططططينية شطططبكة الفبرنطططامج اليطططوم المف طططو  ل "الفنطططون"

 فططي جامعططةالممططول مططن سططيدا و ططديره مؤسسططة عبططد المحسططن القطططان، 

د جاي العرض و اما   لنشطاط وقطولكرم   –فلسطين ال قنية الوضور 

و المسطر  و  عمل فطي الدبكطة و الموسطيقىه ورش فييوم كامل عقدت 

قدمها قعضاي من المؤسسات األعضاي في الشطبكة، بمشطاركة  ،الدراما

لورشطة  باشضطافة ،الحكوميطة فطي المحافظطةارس مدالمن  ة/طفل 211

في عمليطة ال علطيم  اوقهمي هعمل حول دور الفنون األدائية في فلسطين 

معلمطي االنشططة بحضطور  ،و ال علم على المس وى الوطني و اشنساني

في المدارس الحكومية في المحافظة باالضافة  لمسؤولي االنشطة فطي 

 مك ب ويارة الثقافة 

 

ثطم بفقطرة فنيطة،  االمسطية الو اميطةوقد إف  حطت مدرسطة سطيرك فلسططين 

الطوطني للموسطيقى ، إدوارد سعيد معهد ل هال ابع  راث "  "  ها فرقة 

دقيقططة  فاعططل  50بعططرض راقططص لمططدة  "الفنططون" االمسططيةوإو  مططت 

     الجمهططور مطط  العططروض وكانططت  عليقططا هم  عييييططة الهميططة  نظططيم هططذه 

                                              ثصوير : هداء قطامش                                                االطراف و العروض في المدن

 

 

 

 

 

 

 00 \ 8 – 2عامن  -الربامع جوةل -
 

 تمادبططا قططدم –فططي األردن    Kings Academyبططدعوه مططن 

لطلبطططة  "رقصطططة شطططمس" عطططرضلوحطططات مطططن  "بطططراعم الفنطططون"

وقطد ققطام   ة والططاقم األكطاديمي \طالطب  011األكاديمية بحضور 

ة م بططادلين الوبططرة فطي حططرم األكاديميطة مطط  الطلبط "بطراعم الفنططون"

 ، وقد ققام البراعم ورشة دبكة جربة اليوميةالمعييين الحيا ية، و

ت فيهطا الدبكطة ونصطف إو لطط مش ركة م  طلبة األكاديمية لسطاعة

  ال رنيمات المعاصرة لها م   الشعبية
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 التطوير و ال بداع
 

 9 \ 02 – 01ار ب  جتمع ص   -
 

و اشن طاج  مشطرفة ال طدريب يضطم مس قل مقطره لنطدن،  جم  صبار وهو  جم  فني 

بولفيطة المسطر  الحركطي  منسط ير  البراييليطة   يطاسو المؤديطة نورا بكطر يميلة ال

 –بولفية الفنطون الق اليطة  اليونانية دافني لوييو ي وإن اج األعمال الفنية، والراقصة

"الفنون" قيطام مط  راقصطي ةال جم  ورشة عمطل لمطدة ث ثط   وقد نظميةالفنون المرئ

وكانططت    والفنططون األدائيططة لحركططي و البنيططة الجسططدية للراقصططينحططول المسططر  ا

 ،مفاهيم المسر  الحركي ولما له من قهمية في الرقصالورشة  جربة جديدة حول 

 مططن بطاب  طططوير القططدراتالقادمططة، وذلطك  "الفنطون" شن اجططات وكطذلك كنططواة قولطى 

   قفق الرؤية الفنية  وسي   و الداولية 

 الفنونثصوير : 

 

 

  06 \ 01 –00اقامة فنية يف مرص من  -
ال جمطط  االقليمططي للفنططون األدائيططة  " ماسططي" وضططمن االنشطططة المشطط ركة بططين   برنططامج ضططمن

حسين إعمر ومجد  كراكطرة بمجموعطة  اعضاي ال جم  شارك والد قطامش و محمد يعقوب و

العمططل ال شططاركية مطط  مركططي المصطططبة فططي القططاهرة وبططور سططعيد، ومركططي الورشططة  مططن ورش

صططرية ن المجططاورة مطط  الفنططون الفلكلوريططة الممططعططا و ال ططي صططنعت نو  ،المسططرحي فططي القططاهرة

هم االالت الموسيقية النفوية الميامير باالضافة الى  عريفهم بأوالغنية كاليار والرقص بالعصا 

 الفلسطينية مرورا ب اريوها واهم انواع اليجل والرقص الشعبي  

 

 

 

 

 

 الفنونثصوير :                    
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 00 \ 03 – 00 معارص -يف الرقص الرشيق ورصة  -
 

فطي م باركر اسرية ميريللمرة الثانية وبعد عام شاركت مدربة الرقص السو

قيططام  ةحصططص  دريبيططة وطط ل ث ثطط 5ال دريبيططة بمعططدل  3102وطططة العططام 

و ال ي  ضم    DNAل واجدها في رام هللا ضمن جول ها ال دريبية في شبكة 

، وفرقطة الفنطون فطي و قيطام المسطر  فطي غطية ،مسر  الحارة في بيت جطاال

مططن الراقصططين بالعمططل مطط  مجموعططة م ا، حيططث قامططت المدربططة ميريططالبيططرة 

المعاصططر، و و الططرقص الشططرقي  الصططهر بططين فططي ال كنيكططاتعلططى بعططض 

على قسس البناي الجسطد  للراقصطين  وذلطك ذلك عملت م  براعم الفنون ك

   الث ث قيامبورش ام دت لساعات على مدار 

 

 

 

 

 آ محد عودةثصوير :                                                                                                     

قامة فنية يف مرس يليا  -   06\0 – 00 \ 62فروسا  –ا 

 
 دينة مرسيليافي موالورش الم علقة بالفنون االدائية من العروض الفنية  نورا بكر مجموعة ال دريب واالن اجمشرفة كل من والد قطامش مدير الفرقة و حضر  DNA ـضمن شبكة ال

عن  ويليميالسيد يان و  لوبيك السيدة جاكيعن مسر  الحارة و رينا برهم اقعضاي الشبكة اآلنسة م بمشاركة la Friche belle de mai ضمن مهرجان حوارات ب نظيم مؤسسة  الفرنسية 

   3105وكذلك وطط العمل المش ركة للعام  3102عمل الشبكة للعام حية المشاهدة ورشة عمل حول  قريرالعروض المسر ضاي على هامش مجموعةام األعقيام المسر ، وقد قق

 

 Cross Fit  ن يفورصة ثدريبية ملدة صهري -

 
باسططل مططدرب الة الفلسطططينية بال عاقططد مطط  قامططت فرقططة الفنططون الشططعبي

مططن العطط ج الرياضططي ب وصططص علططى الماجسطط ير  الحاصططلقطططامش 

فطي المملكطة الم حطدة  Leeds Metropolitan Universityجامعطة 

لمسطط وى مططن قجططل  طويرالبنيططة الجسططدية للراقصططين و هيططأ هم جسططديا   

وقطططد كطططان   3105ميم و العطططروض القادمطططة للعطططام األعمطططال و ال صطططا

ال دريب و ل األشهر الماضية موصصا   للعمطل مط  المطدرب باسطل، 

مططن وطط ل العديططد مططن ال مططارين البدنيططة وقططدرة ال حمططل ألطططول ف ططرة 

ممكنة و قوية الجسد و  طوير المهارات الجسدية أل  جسطد رياضطي، 

حيث يع بر الرقص بكافطة قنواعطه رياضطة مطن حيطث الحركطة و البنيطة 

عمططل باسططل مطط  الراقصططين بشططكل منفططرد علططى بعططض الجسططدية، وقططد 

بمطا  3105 لل طدريب فطياشصابات السطابقة، وكطذلك بنطاي  صطور عطام 

قص، يططذكر قن باسططل كططان عضططو ام بططين الجسططد الرياضططي و الطريط  ي

 راقص في براعم الفنون  

 

 الفنونثصوير : 
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 اهتاجات خمترب التجريب
األفطق و مكطين األفطراد مطن وطوض  اوليطة وبنطاي الكطادر مطن وط ل  وسطعة عييطي قطدرا ها الدوض  قولى قحجار مو بطر ال جريطب، والطذ   سطعى فيطه الفرقطة الطى ب 25عامها  "الفنون"  وجت 

في مسر  عشط ار بحضطور مجموعطة  " محاوالت يائسة" و "الث ثاي الحمرايالعمل "ب يروقد قدمت لوحات مو بر ال ج  من  جرب هم الحيا ية ؤي هم الفردية النابعة جاربهم الفنية الواصة بر

 من قصدقاي الفنون و الشركاي في الشبكات الفنية 

 

 

 "حماولت ايئسة  لوحة " -

 
وطاب و فطايي كواملطة لوحطة فنيطة  صمم كل من الراقصين نادية

الع قططططات الم ضططططررة بسططططبب القططططانون راقصططططة حططططول قضططططية 

العنصطططر ، قطططانون الجنسطططية االسطططرائيلي، حيطططث  عكطططس حالطططة 

بناي ع قات  حت ضطغط ال ردد، القلق، و الووف من ووض و 

، وقططد جططايت اللوحططة مططن عمططق الميسططاة الشوصططية هططذا القططانون

 مطن دون 30ـ لراقص الفرقة فايي كواملة الذ  يمضطي عامطه الط

علطى  عدم حصوله  وقعضطاي مطن عائل طه  "بطاقة هوية"، بسبب

فطي ن ب صطميم اللوحطة للمشطاركة وقطد قطام الراقصطا، "لم الشطمل"

فططي   00 \ 00حفططل الحططب فططي يمططن األبار هايططد  وعططرض فططي 

 كعرض ثاني   00 \ 30 قصر الثقافة  كعرض اول و

 

 

 

 

 

 "  الثالاثء امحلراءلوحة "  -
 

هو عمل فني راقص مس وحى من قصطيدة الشطاعر الفلسططيني إبطراهيم  

عططا الييطر و فطؤاد حجطاي  ومحمطد  ةطوقان حول إعدام الشهداي الث ث

  قثر إندالع ثورة البراق 0321جمجوم في سجن قلعة عكا عام 

وعرضت اللوحة فطي مسطر  عشط ار فطي رام هللا بحضطور قعضطاي مطن 

 ركاي الفنطططططين مطططططن المؤسسطططططات  الفرقطططططة و قصطططططدقاي الفنطططططون و الشططططط

ض عططن إعجططابهم بططالنمو ووعبططر الحضططور فططي النقططاش الططذ   لططى العططر

الطبيعططي الططذ  يحصططل للفنططون مططن وطط ل قعضططائها ومططن وطط ل يرع 

فنانين جدد في بناي كبير قو ح طى فطي المج مط  األوسط ، و وسط  النقطاش 

فطي  "الفنون" وما ين ج عنطه مطن قهميطةحول دور مو بر ال جارب داول 

 الفنية و ال طورية    عييي بنية "الفنون" 

 

 

   ثصوير : صادي بكر 
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قامة الفنية  -  لندن  –ال 

 
عملططت مشططرفة اشن ططاج و ال طططوير نططورا بكططر مطط   جمطط  الصططبارعلى فكططرة فنيططة 

جديدة بعناون " شكل المطاي " و الطذ   يطنظم، يعيطد  نظطيم، يجمط ، يقسطم و يقلطب 

االحداث النابعة من  فكرة االحط  ل  الغرفة م  مقيميها في سلسلة من االلعاب و

، بطدعم جيئطي مطن مؤسسطة يع ه القابلة ل غيير قيمطة االشطياو عدم اس قراره وطبي

 عبد المحسن القطان  

" شكل الماي " هو هيكل لبناي عرض من و ل اقامة فنية  ل عاون يجم  ما بين 
العناصطر االساسطية فنانيين  من وسائط مو لفة، ي م العمل فيه على مجموعة من 

ل وجيه العملية االن اجية باسط ودام مطا هطو م طا  فطي المسطاحة، هطذه هطي الوططوة 
االولى النشاي هيكل العمل و الذ  ي غير مح واه حسطب  غيطر المكطان و مسطاهمة 

   ن اجية و االبداعيةالفنانيين في العملية اال

 
 
 
 
 

 
 

 

 

قامة الفنية  -  فروسا  –ال 

 
ن ويقطيم فيطه فنطان ي مدينطةوهطحاليا   في مدينة الفنطون األدائيطة فطي بطاريس  يقيم راقص الفرقة شرف دارييد 

ضمن المحطاور الم علقطة بالحصطول علطى هم و طويره واح رافه  نمن جمي  انحاي العالم لل فرغ لف نومح رف

دمج الدبكة كاميرون حول قنواع عديدة من الرقص األفريقي، وإعداد بحث عملي م  راقص ومصمم من ال

ة لمسطاحة ، باشضطافمطن  قطارب فطي الطرو  والطاقطة وبعطض الحركطات فيهمطا الشعبية بالرقص االفريقي لما

الدبكطة بأسطلوب قفريقطي، إلطى جانطب  و ططوير األفكطار الفنيطة وعقطد ورشاشن طاج واصة بال صميم الفرد  و

ن المنحطة  طم دعمهطا مطن مؤسسطه عبطد المحسطن عروض الفنيطة فطي المنطقطة ووارجهطا، مط  العلطم قمشاهدة ال

 القطان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشعبية الف لسطينية رقةالفنونف
El-Funoun Palestinian Popular Dance Troupe 

 النشرة اإلخبارية الرابعه
3102شتاء    

 

 

 

 

 

 صهادة ثقدير وصكر  -
 

حصلت فرقة الفنون على شهادة  قدير و ميي من جامعه النجطا  

الوطنيطة فطي نطابلس وذلططك عطن دورهطا فططي الحفطاظ علطى ال ططراث 

نشططره و  عييططي مكانططه فططي الفلسطططيني و العمططل علططى  طططويره و 

الحياة اليومية للفلسطينين من وط ل األعمطال الفنيطة ال طي قطدم ها 

اشنسططاني اشج مطططاعي  الفرقططة وطط ل مسططير ها الفنيططة، و العمططل

الوطني ال ي  قوم بطه الفرقطة ولطف وشطبات المسطر ، وقطد  سطلم 

السططيد نططاجا مسططالمة شططهادة ال قططدير نيابططة دراة عضططو مجلططس اش

  عن الفرقة
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