
 
سرية رام اهللا األولى 

مهرجان رام اهللا للرقص المعاصر 2019  

دعوة للمشاركة في ملتقى الرقص الفلسطيني 

تـنظم سـريـة رام اهلل األولـى خـالل الـفترة الـواقـعة مـا بـني 3 - 11 نـيسان 2019 الـدورة الـرابـعة عشـر ملهـرجـان 
رام اهلل لـلرقـص املـعاصـر،  وسـينظم املهـرجـان فـي هـذا الـعام  مـلتقى الـرقـص الفلسـطيني، والـذي يـعتبر األول 
مــن نــوعــه فــي فلســطني، وتــم دعــوة شــخصيات مــن دول أجــنبية وعــربــية يــمثلون مهــرجــانــات لــلرقــص، ومــنتجني، 


ومدراء مدارس رقص، وغيرهم من األشخاص املرتبطني بمجال الرقص املعاصر. 
يهـدف املـلتقى الفـساح املـجال أمـام فـرق الـرقـص الفلسـطينية والـراقـصني/ات الفلسـطينيني لـعرض أفـكارهـم، 
أعــمالــهم، مــشاريــعهم املــنتجة أو الــتي ســيتم إنــتاجــها لــلضيوف  والــبحث فــي إمــكانــية الــتعاون واســتضافــتها 
فـــي املهـــرجـــانـــات الـــدولـــية والـــعربـــية، أو املـــشاركـــة فـــي االنـــتاج، أو تـــأمـــني اقـــامـــة فـــنية لـــلراقـــصني/ات والـــفرق 


الفلسطينية لتطوير انتاجاتهم، أو توفير فرص التدريب والتعليم.

 

إن كـنت راقـص/ة مسـتقل/ة أو فـرقـة  لـلرقـص أو الـفنون األدائـية ومهـتم/ة لـلمشاركـة فـي 
املــلتقى يــرجــى تــعبئة الــطلب Online عــلى الــرابــط املــرفق أدنــاه وارســالــه خــالل مــوعــد 

أقصاه يوم االحد املوافق 2019/3/3. 
 

طلب الراقصني    طلب الفرق 

 

سيتم تنظيم امللتقى يوم الجمعة املوافق 2019/4/5  
من الساعة 11:00 صباحاً - 2:00 مساًء في سرية رام اهلل األولى. 


 
كـما ونـود اعـالمـكم بـان املهـرجـان سـيقوم بـتنظيم مـؤتـمر الـرقـص واملـجتمع يـوم السـبت املـوافـق 2019/4/6 مـن 
الــساعــة 11:00 صــباحــاً - 2:00 مــساًء فــي ســريــة رام اهلل األولــى - قــاعــة عــزيــز شــاهــني/الــنصبة وســيتناول 


املؤتمر في هذا العام موضوع )الجسد في العالم العربي(.

                                                                                    


يسعدنا مشاركتكم 

� www.sareyyet.psRCDFforum@sareyyet.ps /sareyyetRamallah /RCDFpalestine

02-2952690 02-2952706 0597777096 02-2980583

https://goo.gl/forms/AO7NjqbUKmum6O6Y2
https://goo.gl/forms/q8uvsNLbwj5W04x53



     

الضيوف: 


	       	     

املغربمدير مهرجان مارس   توفيق عز الديو

املغرباستاذ رقصخالد بن غريب

هولندامديرة مهرجان الرقص على الحافةناتاشا فان ويستندي

امريكامركز الحركة لالبحاث  ماريا ويذرس

الجزائر وبلجيكاقیمة ومستشارة في الفنون االدائیةنجمة الحاج بن شلبي

ايطاليامديرة اكاديمية روما للرقصانريكا بامليري

بولندامدير املهرجان الدولي للمسرح الراقص ريزارد كانيلوفسكي

بريطانياناقد  نيكوالس مينس

تونسمديرة مسرح التياتروزينب فرحات

بريطانياالرئيس التنفيذي ملسرح سادلرز ويلزاليستير سبالدنج

املغرباملديرة الفنية ملؤسسة درجة للرقصمريم جزولي

املغرب وبلجيكامديرة صندوق الدعم االفريقي للفنونخديجة البنوي

فرنسامنتجكريستيانو كاربنيني

بريطانيارئيسة العالقات الخارجية في فرقة اكرم خانسلني جوبرت

تونسمديرة مسرح الحمراسيرين قنون

� www.sareyyet.psRCDFforum@sareyyet.ps /sareyyetRamallah /RCDFpalestine

02-2952690 02-2952706 0597777096 02-2980583


