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مهرجان يافا السابع
للثقافه العربيه

פסטיבל יאפא השביעי
לתרבות ערבית
 ۲۱-۱۷ايار ۲۰۲۲
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[ 18:00סרט]
'צבא הישע'  -הסרט המרוקאי הראשון העוסק
בהומוסקסואליות
[ 19:30ספרות]
יומולדת  100לאמיל חביבי  -ערב על יצירתו
בעריכת :עבד נאטור; משתתפים :מוחמד בכרי,
חאוולה חאג'־דיבסי ,ג'ורג' אסקנדר ,סמירה סרייה
[ 20:30מופע פתיחה]
'אלזיר סאלם'  -אפוס מרהיב על מלחמת שבטים
תיאטרון 'אלמהבאש' ,רהט
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[ 11:00הצגה]
'שהרזאד'  -על־פי סיפורי "אלף לילה ולילה" -
בימוי :נורמן עיסא (ערבית ,כתוביות בעברית;
הצגה לכל המשפחה)
[ 18:00שירה]
"הקול שלי פרח לוטוס - "...ערב משוררות ערביות
עורך ומנחה :ד"ר נביל טנוס; משתתפות :ד"ר רוז שעבאן,
תופאחה סאבא ,ליליאן בשארה־מנסור
[ 19:15מופע רחוב]
"אנסמבל ג'מאעה"  -בעברית וערבית
[ 20:00מופע מוזיקלי]
'חלימאת'  -מופע על עבד חלים־חאפז
משתתפים :זיו יחזקאל ,ניזאר אל־ח'אטר ,מוחמד קונדוס

[ ١١:٠٠مسرحية]
‹شهرزاد› – من قصص «ألف ليلة وليلة»
إخراج :نورمان عيسى (المسرحية بالعربية مع ترجمة
للعبرية؛ لجميع أفراد األسرة)
[ ۱۸:۰۰شعر]
َ
«ص ْوتي َز ْهرَةُ لوتُس( »...اعداد وتقديم :د .نبيل طنوس)
الشاعرات :د .روز اليوسف شعبان ،تفاحة سابا،
ليليان بشارة منصور
[ ۱۹:١٥مسرح الشارع]
«انسامبل جماعه» – بالعبرية والعربية
[ ٢٠:٠٠غناء]
‹حليمات› – عرض مسرحي غنائي عن عبد الحليم-حافظ
مع المطرب زيف يحزقيل ،نزار الخاطر ومحمد قندس

 ← ١٧:٠٠-١٥:٠٠ورش عمل لجميع أفراد األسرة،
إنتاج فتنة جابر
[ ١٧:٠٠مسرحية]
‹شهرزاد› – من قصص «ألف ليلة وليلة»
 ← ۱۸:١٥ورشة لتعليم الدبكة نور غرابلة
[ ۱۹:٣٠أزياء]
«من تراثي» – عرض أزياء رجالي
القيمة على العرض خديجة دسوقي؛ مصممو أالزياء:
هزار غرابلي ،شريهان خليل ،جورج ناصر ،علي مهنا
[ ٢١:٠٠االختتام]
«قطار ليلي إلى القاهرة» – أمسية موسيقية
بمشاركة الفنانين :روضة سليمان ،مرام ابو القاعود،
صوفي تسداكا ،دانا ابو الهيجاء ،تمارابرجيل ،جورج اسكندر،
محمد قندس
موسيقى وعزف :زيوار بهلول ،عازفي فرقة ‹قرار›

בפואיה התיאטרון:
הקרנת קטעי מחול של הרקדן איימן סאפייה ז"ל

في بهو المسرح:
يُعرض فيديو-ارت للراقص الراحل أيمن صفية

טיילת מפרץ שלמה  ,10יפו העתיקה
www.jaffatheatre.org.il

03–5185563
בשיתוף תיאטרון 'אלמבהאש' ,רהט

بشراكة مع مسرح ‹المهباش› ،رهط

עיצוב גרפי :סטודיו נַיינטיט ּו

[ ۱۸:۰۰فيلم]
‹جيش الخالص› – أول فيلم مغربي يتطرق لموضوع المثليين
[ ۱۹:٣٠ادب]
الذكرى المائة لميالد الكاتب إميل حبيبي – مقتطفات من
ادبه ،اعداد عبد ناطور؛ مشاركون :محمد بكري،
خولة الحاج-دبسي ،جورج اسكندر ،سميرة سرية
[ ٢٠:٣٠عرض افتتاح]
‹الزيرسالم› – ملحمة رائعة عن حرب قبلية،
مسرح ‹المهباش› ،رهط
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 ← 17:00–15:00סדנאות לכל המשפחה,
בהפקת פותנה ג'אבר
[ 17:00הצגה]
'שהרזאד'  -על־פי סיפורי "אלף לילה ולילה"
 ← 18:15סדנת ריקוד דאבקה עם נור גראבלי
[ 19:30תצוגה]
"על המורשת שלי"  -תצוגת אופנה גברית
אוצרת :חדיג'ה דסוקי; בין המעצבים:
הזאר גראבלי ,שריהאן חליל ,ג׳ורג׳ נאסר ,עלי מהנא
[ 21:00מופע סיום]
"רכבת לילה לקהיר"  -ערב מוזיקלי עם ראודה סלימאן,
דאנא אבו־אלהיגה ,סופי צדקה ,ג'ורג' אסקנדר,
מאראם אבו־קעוד ,תמר בר־גיל ,מוחמד קונדוס
מוזיקה :זיוואר בהלול ,להקת 'קראר'

