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AL KAMANDJÂTI Festival
A MUSICAL JOURNEY THROUGH THE WORLD TRADITIONS,
FROM THE SACRED LAND OF PALESTINE TO ITS HEART, JERUSALEM
STEP 1
North / 5 - 11 April from Nablus to Jenin
As part of the 2 Nablus Festival for Culture and Arts
nd

STEP 2
South / 13 - 16 April from Al Khalil “Hebron” to Al Dahriya
Celebrating Al Khalil “Hebron” Awarded World Craft City 2016

STEP 3
Jerusalem / 18 - 23 April from Gaza to Jerusalem
Towards Bethlehem, Arab Capital of Culture 2020

This 1st edition will travel from the North to the South of Palestine for almost a month,
passing by cities, villages and refugee camps.
After Nablus, Sabastya, Jenin, Arrabah, Burkin, Al Khalil “Hebron”, Al Dahriya, Rashayda,
Bethlehem, Ramallah, Gaza, Jericho, the thrilling Jerusalem will be the occasion for a
tremendous insight in both its contemporary issues and its incredibly rich legacy.
More than 120 activities will take place in heritage sites: concerts, children shows, film
screenings, workshops, lectures, exhibitions and alternative guided tours.
Guests from Europe, Africa, Central Asia, India and Palestine will be highlighting traditional
and sacred music … Music, this marvellous universal language, would have to be a source
of connection!

TRAVEL DIARY
Al Kamandjâti’s story

P. 4

The artistic director’s vision

P. 5

The performing artists

P. 6

From the Arab World
From Palestine
From Egypt
From Morocco

P. 7

From Africa

P. 11

From Azerbaijan

P. 11

From Turkey

P. 12

From India

P. 12

From Europe

P. 13

The original performances

P. 14

Beyond music!

P. 14

The Program

P. 17

Discover the Palestinian heritage

P. 23

The Festival Team

P. 27

Booking & Info

P. 28

AL KAMANDJÂTI’S STORY

15 YEARS OF ACTIVISM

Ramzi Aburedwan grew up in Al Amari Camp near Ramallah. He had
a chance to receive a musical education at the Conservatory of Angers
(France). Willing to share his experience, the viola player, composer
and educator decided to initiate a cultural movement in his homeland.
He founded Al Kamandjâti (“the violinist”) in 2002 with other young
activists. The non-profit organisation’s goal is simple: to increase access to music for Palestinians, and especially children.
Al Kamandjâti today is linked to hundreds of resourceful persons, professional musicians, teachers, local and international institutions …
who also think that music is a key to empowerment!

REACH OUT CHILDREN
By now Al Kamandjâti’s educational program has reached its cruising
speed: 2000 children learn music in 8 Palestinian and Lebanese localities including refugee camps and marginalised zones.
Music is an outlet for self-expression and enables them to identify
their own resources and creativity, to build their independence and
celebrate life.

UNITE THROUGH CULTURE
Transmission lies in the heart of Al Kamandjâti’s actions. Musical tours
and researches, as well as cultural activities are being implemented in
close contact with the Palestinian society throughout the year. They
are also an opportunity to bring together local operators, municipalities, and institutions.
By ensuring access to culture, which is often put aside in such a
context, Al Kamandjâti endeavours to “provide a breath to the
Palestinians” who live under occupation. It also raises general awareness about the common legacy and awakes “the power of remembering who we are and where we come from”.
The Palestinian identity eagerly needs a support for resilience.

THE FESTIVAL AS A NEW STEP
Al Kamandjâti keeps fighting to pass on knowledge, to instil hope, to
value heritage, to generate intercultural encounters and above all to
contribute to the common future.
Al Kamandjâti Festival is framed within this approach. Far from entertainment, it seeks an art of living together.
That’s why we have invited artists from around the World who carry a
spiritual legacy. They will be joined by Palestinian artists reflecting the
diversity and the richness of our Sacred land.
We want to share a momentus beyond borders and boundaries.
We want it to be a platform for exploring oral traditions and heritage.
We want it to open our minds and hearts.
Join and spread the word!
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A WORD FROM THE ARTISTIC DIRECTOR
“Palestine, sacred land of the prophets, is the most important witness
to the march of time of humanity across the centuries.
Although constantly threatened by a daily confrontation of concrete,
the ancient stones of its villages still give echo to a biblical setting that
draws you to take up your pilgrim’s staff and walk through the history
of its peoples, seeing them as they were in the past: “visionaries of our
future”.
This musical journey imagined by Al Kamandjâti, is the discovery of a
local region and its traditions. Through a nomadic and initiatory route
from city to village with its musical maqams (in the Sufi sense of the
term), a country and its inhabitants open themselves to the gaze and
listening of the traveller. And for the Palestinians themselves, to whom
this festival is dedicated, it is an opportunity to taste the universality of
human inspiration.
All along the journey, an efflorescence of encounters will come to life
between oneself and another, here and there thanks to the gathering
together of around a hundred musicians, singers, dancers, magicians
and scholars.

Follow the stars of a far off sky and merge with the incessant turning of
the Gypsy dancer of Rajasthan or the celestial dance of the dervishes.
Connect with the harsh and passionate Bedouin poetry, which across
thousands of centuries has known better than any other the incandescent beauty of the celestial vault.
Immerse oneself within the rural world, at the origin of the popular
and widespread culture of Saïd, born on the banks of the Nile – the
same where the future prophet Moussa (Moses), when he was but a
newborn baby in a basket of reeds carried along at whim by this great
river, was gathered by the Pharaoh’s daughter.
Let yourself be carried along by the resonances of an Indian flute or
Andalusian voice rising within the heights of the domes of these great
churches and mosques in Jerusalem.
This is what our festival proposes, where one can constantly hear in the
distance, despite the harshness of the world, the strings of the violinist
children of Al Kamandjâti, a symbol of another future.”
Alain Weber

THE PERFORMING ARTISTS & GUESTS
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RISHAB PRASANNA
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 PROGRAM FOR CHILDREN & FAMILIES

SHEIKH YAHIA HUSSEIN

AHBAB AL MUSTAFA ENSEMBLE
AL KAMANDJÂTI ENSEMBLE
AL KAMANDJÂTI PERCUSSION ENSEMBLE
AL SAMER ENSEMBLE
AMWAJ CHILDREN CHOIR
DIWAN ENSEMBLE
GAZA SUFI ENSEMBLE
MUNTHER ALRAEE
TRIO SHAGHAF
TAHER BAKEER
SHEHADA SHALALDA
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FROM THE ARAB WORLD
FROM PALESTINE
AHBAB AL MUSTAFA ENSEMBLE | A Story of Faith
Founded ten years ago in Nablus, the
ensemble is devoted to religious Sufi
singing. It aims to document the legacy
which is nearing extinction, and revive
the stunning voices who traditionally
perform the unified athan in the city. It
mainly performs the Damascene Nabulsi
style which is characterized by the spiritual bonds and historical links
between Damascus and Nablus.
Keen to share its knowledge, Ahbab Al Mustafa gathers ten muezzins
willing to save the Shami heritage and dreaming to travel the world.
Performances in
NABLUS, SABASTYA، SABASTYA, AL KHALIL “HEBRON”,
BANI NAIM, JERICHO, JERUSALEM

AL KAMANDJÂTI ENSEMBLE |
“The Great Musician”, a musical story for children
Danielle Williams & Muntaser Jibrini, co-direction
“The Great Musician” uses music and dialogue to tell the story of a young Palestinian woman named Amal who dreams of
becoming a musician. Though many people, including her family and friends, disparage her from pursuing her goal, Amal
perseveres ...

This interactive children’s show will be touring in seven Palestinian cities
and villages. It will be performed in primary schools by talented musicians from Al Kamandjati School and a master storyteller. A chance for
the young audience to experience an exciting adventure, to interact
with musicians and their instruments up close, and to participate in fun
musical activities!
 A PROGRAM FOR CHILDREN!
Performances in
KAFR RUMMAN, SABASTYA, NABLUS, BURKIN, AL KHALIL
“HEBRON”, DURA AL KHALIL “HEBRON”, JERUSALEM

AL KAMANDJÂTI PERCUSSION ENSEMBLE |
The Art of Iqat
Founded at the beginning of this year
for the occasion of the Al Kamandjâti Festival, the band brings together
students and teachers of the organisation. It presents a mix of Western and
Eastern diverse rhythms to create new
flavoured harmonies and contemporary artworks.
Performance in
SABASTYA, AL KHALIL “HEBRON”
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AL SAMER ENSEMBLE | Bedouin folk tradition
Al Kamandjâti Festival brings together four musicians and singers
who stand as witnesses of the
Bedouin lifestyle connected to
Nature: Omar Sawafta (shahabah
and alergol players), Ahmad Amer
(singer), Yusef Ibrahim Sawafta (poet of the Northern Jordan Valley
Zajjal), and Imad Dar Khalil, a popular artist.
El Samer ensemble offers a mix of folk music, including the art of filstianh samer, al haddah, al badawyat and al dehieh. It seeks to document the musical heritage of Palestine and transmit it to the next
generations.
Performances in
NABLUS, AL KHALIL “HEBRON”, YATTA, RAMALLAH, JERUSALEM

AMWAJ CHILDREN CHOIR | Waves of all traditions
With Lara Jamal and Mathilde Vittu, Choir conductors
Founded in 2015 in Hebron and Bethlehem, Amwaj (the Arabic name for
“waves”) is a school choir that offers
varied activities involving choral singing,
voice training, foreign languages, music
theory, conducting, introduction to piano
and percussions, theatre and more. Today more than 60 kids from 7 to 16 years old benefit from an intensive
training after school. Taught by an international team of professional
musicians, the repertoire mixes Arabic traditional, Western classical
music and World Music.
Performances in
AL KHALIL “HEBRON”, JERICHO

DIWAN ENSEMBLE | Sacred & Sufi songs
Diwan was created to reflect the new horizons set by Al Kamandjâti Festival. Its outlook has expanded to combine elements
of Oriental and Sufi music in a fusion of
different cultural influences, through a
perfect harmonization of instruments and
sacred Sufi chants.
Performances in
NABLUS, SABASTYA, AL KHALIL “HEBRON”, RASHAYDA
BANI NAIM, JERICHO, JERUSALEM

MUNTHER ALRAEE | A Voice to the Sky
Munther Alraee is a Palestinian singer
from Al Aroub refugee camp. He has participated to many festivals and musical
performances for singing Sufi and spiritual songs. He is also part of Al Manara
ensemble that combines Palestinian and
European musicians. He is an active
member of the Diwan ensemble and loyal supporter of Al Kamandjâti Festival.
Performances in
NABLUS, RASHAYDA

GAZA SUFI ENSEMBLE | Rooted encounters
Consisting of Ismael Daoud (oud), Anas
al-Najjar (Qanun), Abdel Monem Abbas
(violin), Osama Jahjouh (nay), Khamis Abu
Shahban (bass) and percussionists Sameh
and Iyad Abulaila, with a singing participation from Nader Hamodeh, Abdel Majid
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Eriqat, Yousef Abu Nemeh, this ensemble was founded this year on the
occasion of the Festival for celebrating spiritual music in its traditional
sense. It will unveil Eastern ancient tunes, praises and Sufi litanies. In
addition the members will perform folk and Bedouin music along the
side of Al Shaweesh Ensemble from the Gaza Strip.
Performances in
GAZA CITY, KHAN YOUNIS

TRIO SHAGHAF | A Spiritual Inspiration
Founded in 2013, Trio Shaghaf is composed
of Louay Bal’awi (oud), Adham khamayseh
(qanun) and Mohammad Khamaiseh (nay), all
from Jenin. They compose and play their own
music, which is of a spiritual and improvisational nature. Trio Shaghaf aspires to reach
the depths and souls of listeners through their music - music which is
filled in turn with joy and sadness. The trio will be accompanied during
the festival by Ibrahim Froukh on percussion.
Performances in
NABLUS

TAHER BAKEER |
Hakawati: the ancient Arab art of storytelling
In Arabic Culture a hakawati is a person known
for his/her talent in storytelling. Everyone would sit
round and eagerly listen to him/her … By releasing
meaningful spontaneous narratives, the hakawati
supports universal wisdom.
Taher Bakeer is a writer, a theater director and a
traditional storyteller who took part to many international festivals around the world.
Performances in
SABASTYA, AL KHALIL “HEBRON”

FROM EGYPT
THE MUSICIANS OF THE NILE
with
THE SUFI TANURAH DANCER
THE MIZMAR BALADI TRADITION
THE MAGICIAN MOHAMED DAHY
With their invigorating spontaneity, the Saïdi musicians are the timeless representatives of the mythical Nile river. They are inheritors of the
oral tradition, experts in the rababah, the fiddle made with horsehair,
coconut and fish skin. They know how to tell the tale, with a flurry of
trills, of the marvels of a star-studded night or more generally, of daily
life through simple poetry rich in innuendo: one goes to the ‘market of
love’, the train symbolises distance, and sugar cane, sweetness.
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Mohamed Mourad, patriarch of the Musicians of the Nile is joining
the festival with his family and friends to share the jovial stick dance
(Raks Al-Tahtib). The teenager Bastud will be performing the tanurah
dance. During his ecstatic turning, he removes multi-coloured layers of
clothing like the four seasons and stretches his arms to symbolise the
meeting of the elements with reference to the Mevlevi tradition. Rays
Qenawy Bakhit and Ramadan Atta are the kings of the mizmar, a powerful double reeded clarinet being played during festive occasions, at
marriages, and in religious and ritual contexts. And last, but not least,
children will love the performances by the illusionist Mohammed Dahy!
+

FILM “THE CHILDREN OF THE NILE”
by Aurelie Chauleur
France – 2013 – 46 min. – Language: English/Arabic
Through the eyes of the children, this documentary depicts a special journey in the
heart of the traditional life of Mohamed Murad. Master of the rababah, he reigns over
70 members of the Mataqil clan – the largest
family of musicians in Upper Egypt! On foot,
on horseback or by felucca, the young characters of the film share their daily life: the
street, the suburb, the banks of the Nile and the traditional festivals.
 A PROGRAM FOR CHILDREN & FAMILIES!
Performances & screenings in
NABLUS, SABASTYA, JENIN, ARRABAH, AL KHALIL “HEBRON”, AL
DAHRIYA, RASHAYDA, DURA AL KHALIL “HEBRON”, RAMALLAH,
BETHLEHEM, JERUSALEM, JERICHO

FROM MORROCCO
ZAINAB AFAILAL & MOHAMED AMIN EL AKRAMI
The Andalucian tradition from Maghreb to Palestine
The origin of Andalusian music
takes us south of Spain, where the
presence of Muslims was flourishing from the 8th to the 15th century. It is attributed to Ziryab (‘JayBird’), a freed slave and a genius
who travelled from Baghdad to the
Umayyad court of Cordoba, who
suggested a system of 24 modes,
each one corresponding to a time
of day or of the night, naturally inspired by
an emotion related to the moment or the
season.
Zainab Afailal is one of the few young singers
to carry this legacy. Originally from Tetouan
where she took on academic studies, she fits
into a strong approach, both romantic and
historic.
Raised by a father passionate about madih
and samaâ, Mohamed Amin El Akrami studied in the Tetouan Music Conservatory and
became its director. He is an experienced orchestra conductor and a respected oud and
violin player.
Performances in
NABLUS, JERUSALEM
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FROM AFRICA
SHEIKH YAHYA HUSSEIN | Legendary voice of Tanzania
With Haruna Omary Lisu, vocals
Bilad az-Zanj (‘the land of the Blacks’)
is the name Arab travelers and geographers of the 10th century gave to
the Swahili town states of the East
African Coast where the natural ingredients from the region merge with
millenary traditions and knowledge
from the East.
Sheikh Yahia’s qasidas are either in Arabic or Swahili and topically
praise God and Muhammad, describe the duties of Muslims, relate
knowledge of heaven and hell, and celebrate life. Rooted into the tradition with a fanciful African touch, his deep voice conveys light and
immense joy.
Performances in
NABLUS, SABASTYA, AL KHALIL “HEBRON”, RASHAYDA, BANI
NAIM

BALLAKÉ SISSOKO |
The kora-harp of the Mandinka Kingdom – Mali
Ballaké explores the gentle and sensitive
sound of the Mandinka lute-bridge-harp
which is said to be born from a female
spirit living in the sacred caves of the
ancient land of Gambia. Stolen by the
Emperor Soundiata Keïta’s General, the
21-stringed instrument reached the Djelimady clan in charge of spreading the legendary stories of the royal court. Since the 12th century, the kora has

been handed down from a generation of djeli (bard or griot) to another.
In Ballaké’s hands, the kora awakens a rainbow of emotions and touches the deepest, forgotten part of our soul where childhood lies sleeping. A tremendous honor to host this worldly-known artist!
Performances in
JERICHO, JERUSALEM

FROM AZERBAÏJAN
KAMILA NABIYEVA |
The flourishing Mugham tradition
With Maestros Alakbar Alakbarov, tar lute & Elshan Mansurov, kamancha fiddle
The aura of the classical music of Azerbaijan,
has no borders due to its endless creativity
over time. Compared to “a suite-rhapsody
with a symphonic character”, this complex
art form weds secular poetry and musical
improvisation in specific modes (similar to
maqams).
At the age of 12, the young and talented
Kamila Nabiyeva won first prize of a national
contest for children and since then music is
her destiny. While studying nowadays at the
Conservatory of Arts in Baku, she performs
all over Azerbaijan, especially for TV shows.
Performances in
ARRABAH, AL KHALIL “HEBRON”, JERUSALEM, NABLUS, JERICHO
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FROM TURKEY
THE WHIRLING DANCERS OF ISTANBUL |
The Mystical Dance of Djalâl-ud-Dîn Rûmî

M. Hadi Duran, tambur & conductor / Dursun Şahin, vocal / Bekir Şahin
Baloğlu, oud / Hüseyin Avni Özaydın, ney / Semih Özdemir, violin / Ercan Poyraz, percussion / Reha Ermumcu, kanun

For a number of tarîqas, spiritual listening (al-samaâ) and ritual dance
(al-hadra) produce ecstatic phenomena (hal). Samaâ is a dhikr practiced by the Ottoman Mevlevis, the Arab Mawlawiyya and numerous
Sufi brotherhoods across the East. It teaches the remembrance of Allah
in every spin because of His boundlessness.
As a soloist, a muezzin at the Blue Mosque of Istanbul and a researcher
in the field of Ottoman Sufi music, M. Hadi Duran presents the most
sought-after musical scores illustrating this divine love.
During his cosmic incantation, the whirling dervish, his arms outstretched with the right hand open to heaven and the left directed to
earth, is a channel of divine grace.
Performances in
JERUSALEM

FROM INDIA
JOGI | Gipsy music & dance of the snake charmers
from the Rajasthani desert
Rajasthan (North West India) is the dazzling “land
of the Princes” from which the Gipsy people in
the East and in Europe originate. There was an
ancient time when hundreds of creative communities hit the road after the fall of their kingdoms.
Suwa Devi and her daughter Malika come from
the nomadic caste of the Jogi. By the mere rustle of a fabric or the only moving of a foot, their
dance announces the fate of the gipsy woman
doomed to whirl like the god Shiva carried away
by his cosmic wandering. Being part of the clan of
the snake charmers, they imitate the cobra through a seductive dance.
Their shrill voices melt in unison with the continuous sound of the pungi, a double clarinet made of a dried gourd.
 A PROGRAM FOR CHILDREN & FAMILIES
Performances in
NABLUS, ASKAR OLD CAMP, ARRABAH, YATTA, DURA AL KHALIL
“HEBRON”, JERICHO, JERUSALEM

RISHAB PRASANNA |
The mystical sound of the Bansuri flute
With Julien di Maiolo, tabla drum – disciple of
legendary maestro Anindo Chatterjee
The philosophers of ancient India say how excellently
the bamboo flute expresses the union between nature and the divine. The image of the Lord Krishna
charming the young Gopi shepherdesses with his
sensuous melodies emphasises this image of a visible
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world that urges everyone of feeling towards contemplation, opening
the doors to the divine.
Son and disciple of the flute and shehnai (oboe) maestro Rajendra
Prasanna, Rishab has been initiated to Hindustani classical music since
an early age. He has been performing on prestigious stages in India
and over the world.
Performances in
AL DAHRIYA, RASHAYDA, DURA AL KHALIL “HEBRON”, JERICHO,
JERUSALEM

FROM EUROPE

ONE COFFEE, TWO, THREE SONGS CHOIR
With Patrick Joniaux, musical direction
Thanks to the musical arrangements of the choir master Patrick Joniaux
and the guitar player Jean-Claude Coulon, 35 singers from all walks of
life revisit a repertoire of well known or less known French songs … but
always perfumed with Belgian humor and good mood!
Performances in
BURKIN, AL ARRUB CAMP, AL DAHRIYA, RASHAYDA, AL KHALIL
“HEBRON”

VÄTTERN COLLEGE CHOIR |
Northern Voices – Sweden

JAWLA PROJECT |
A Brass Band & a Choir
from Belgium/France
Jawla, which means “tour” in Arabic, was born from a broad and improbable coalition of music lovers,
musicians and singers. The project
brings together the Circonvoluted
Brass Band and the One Coffee, two, three Songs Choir.
THE CIRCONVOLUTED BRASS BAND
With Eloi Baudimont, musical direction, composition
“40 musicians get maried !” They are women and men, teachers, students, unemployed, artists, officials and retired people, all united by a
desire to ‘consume music’ together! Mixing accordions, violins, woods,
brass, saxophones and drums, the band presents a program weaving
a hint of Bach, a good amount of old jazz standards, and even some
traditionals from here and there. Driven by its groove, we dance, we
cry, we laugh!

With Ove Gotting, conductor / Gittan Glans, piano / Johan Henningson, flute and saxophone / Andreas Glans, bass
The 38 young singers of the Vättern
College Choir come from the little city
of Jönköping and its Vättern Lake. All
of them have chosen to study music
at Södra Vätterbygdens Folkhögskola
(SVF), one of the 150 schools
known as “folkhögskola” – a typical
Scandinavian form of education over one century old.
The well-known choir is used to record a new album every year and
sails a fine line between Swedish folk music, Madrigals, Sacred choir
repertoire exploring contemporary pop and jazz. Along their tour with
us, it will unveil some 20th-century composers like E.H. Thiman or K.
Nystedt and an excerpt of the outstanding Carmina Burana by Carl
Orff.
Performances in
JERICHO, QALANDIA, JERUSALEM
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ORIGINAL PERFORMANCES
BADAWI | A Tribute to the Bedouin poetry & music
With Ramadan Hassan Shaer & Rays Mobarak from Luxor,
Al Samer Ensemble...
Poetry, contemplation and ascetism were born in
the desert and gave rise to the monotheistic religions, where the multitude of the sand grains is
equal to the stars in the sky.
The Arab civilization takes roots in the pastoral
and nomadic life that blossomed in the heart of
the Nile Valley and in the mountains of the Algerian Aurès.
This performance will be a great evocation of a
tradition that fades over time as the sand erases
traces of the past. From the Palestinian zajal to the Sirat El Hilali epic,
from Majnûn and Layla to the verses of these founding women that
are Khansâ’ or Rabia al Adawiyya, we will cross landscapes of infinity.
Performance in
RAMALLAH

SANGEET YATRA | Gipsy poets, musicians,
dancers, entertainers from India to Egypt
With
Jogi Ensemble / Suva and Malika Devi, kalbelya dance (Rajasthan)
Raïs Mubarak / Raïs Muhammud Murad,
rababab / Ramadan Atta, arghul / Al Ham
Mohammed Murad, vocals (Egypt)
Featuring: Al Samer Ensemble

“The good Persian King Bahram Djûr, moved by the complaints of his
most destitute subjects who demanded music to party like the rich people, obtained from his father-in-law, King Shankal of Kanauj living in the
upper valley of the Ganges, twelve thousand musicians. When they arrived, King Bahram ordered them to live by cultivating the land: a donkey,
an ox, and a thousand loads of corn for each. But a year later, he saw
them reappear completely hungry: they had simply eaten their oxen and
their grains. Irritated, the sovereign advised them to put silk ropes on
their instruments, jump on their donkeys, and go to live on their music ...”
Here starts the legend of Gipsy musicians, coming from Western India
and travelling to Middle East under different names: Ghajar, Halab,
Nawar, Djamassi, Bahlawanat, Masalib …
Performances in
YATTA, JERUSALEM

BEYOND MUSIC!
CHILDREN WORKSHOP
SHEHADA SHALALDA | Making musical instruments
Al Kamandjâti provides support for the
preservation of Palestinian heritage including the art of making musical instruments.
Member of the association, Shehada holds a
diploma in industry and restoration of strings
instruments from the University of (Newark
College) in Great Britain and a certificate in
the work Vernish for machines from Italy and France. He supervises
a local workshop of manufacturing strings instruments in Ramallah.
For the festival, he proposes to teach the children how to make wood
percussions.
 A PROGRAM FOR CHILDREN Workshops in
AL KHALIL “HEBRON”, AL DAHRIYA, JERICHO
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FILM SCREENINGS
“LATCHO DROM” by Tony Gatlif
France – 1992 - 1h43

This cult film tells in music the history of the
Rom people from India to Spain across the
Arab world, Turkey and Eastern Europe. Poetic, nomadic and timeless Latcho Drom which
means “Have a nice trip” in romani language
remains unique in its style and cinematic approach. A real tribute to traditional music!
Featuring Suwa Devi (see p. 12) and The Musicians of the Nile (see p. 9)
Screenings in
SABASTYA, JENIN, RAMALLAH, JERUSALEM, AL KHALIL
“HEBRON”

PHOTO EXHIBITION
PALESTINIAN VILLAGES BEFORE 1948 |
From the collection of Dominicans of the French
Biblical Institute of Jerusalem
Thanks to Mr. Jean-Michel de Tarragon
The ancient photographs presented within the context of Al Kamandjâti Festival come from a private collection started during the Ottoman
Period at the end of the 19th century by French researchers who came
to Jerusalem to study archaeology and the Book of Saints. The collection today is composed of 25.000 photographs.

“JUST PLAY” by Dimitri Chimenti

Italy – 2012 – 58 min. – Language: Arabic
A group of men and women work with Al
Kamandjâti organisation to turn music into
a means of freedom and liberation. A documentary film that sidesteps politics to make a
powerful case for human dignity and art.
Winner: Best medium-length Film, Child and
Family Award, Al Jazeera International Documentary Film Festival,
Doha, Qatar, 2014
Screening in
GAZA

This first exhibition offers illustrations of Palestine highlighting the
balance of the former village life, the beautiful nature and the fields
across the hills and plains – a peaceful and harmonious environment
that belongs to a recent past whose nostalgic memory rings proud for
the Palestinian people.
Exhibition in
NABLUS, AL KHALIL “HEBRON”, JERUSALEM
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“ISLAM & ART” LECTURES
YOUSSEF SEDDIK | Philosopher and anthropologist
- Tunisia
Graduated in Philosophy and in French literature and civilization, Youssef Seddik specializes in Ancient Greece and the anthropology of
the Qu’ran. The university professor used to
be also a reporter of the Tunisian newspaper
“La Presse”.
Seddik has published many books and translations based on Ancient
Greece and Islamic heritage, including works related to the Prophet
Muhammad, Imam Ali and the Qu’ran. He has also directed documentaries including a series of five episodes on Muhammad.
“CULTURE, RELIGION, WHAT COMES FIRST?” | NABLUS
Seddik questions the unavoidable necessity to find accordance between one’s daily life (struggle to live and survive, natural disasters,
death, etc.) and the need of reassuring oneself, of finding a relevant
way to hope, resigning or dreaming of a better life …
“THE SACRED IN PAGANISM AND MONOTHEISM” | JENIN
The Sacred is usually defined by a precise location: the temple or the
sanctuary. From this landmark considered the house of gods or of one
unique God we observe regular practices in a determined schedule
forming the ritual, which we call the cult. The lecturer will highlight
this crucial turn in monotheism in its Islamic form when temples and
clergy are abolished and the notion of Sacred is erased giving space to
Al-Harâm, the forbidden or taboo.

“THE ART AND THE SACRED” | Birzeit
Amongst the three forms of monotheism, Christianity offered an unlimited development to the figurative art. When Judaism and Islam refused illustrations, the Passion of the Christ and his crucifixion (which
Islam denies) allowed until today the fusion between the Sacred and
the arts on all its forms through the ages.
“THE POEM AND THE SACRED” | RAMALLAH
Seddik talks about the thin line between the Sacred and poetry from
Plato to Qu’ran, and about its double meaning. He shows how the
poet and especially Mahmoud Darwish try to fill this hazardous gap
between the divine word and the simple speech of human condition.
“THE SACRED THROUGH THE PAST AND HISTORY” | BETHLEHEM
Anthropology shows that the past, as it fades away, is perceived according to different segments of generations. The collective memory of
the group holds on to their ancestor whose reign was extraordinarily
prosperous (exceptional harvest for instance). This character sits in the
subconscious of the group as a savior and ends up becoming a god in
the case of paganism. For monotheism, heaven and earth have been
completely separated and the prophet, talking for the invisible God
replaces the feature of the deified ancestor.
“THE BELIEVER AND THE HUMAN BEING” | JERUSALEM
When the religions were created and especially monotheism, the belief
made the individual part of that group and any deviance was a serious
transgression; as a result the betrayer became an enemy to neutralize,
sometimes even to kill. Today the “Believer” has to slip away and gives
space to the person whose specific faith would not overcome any other
faith.

17

THE PROGRAM
Most of the events are free

STEP 1 North
NABLUS

05/4

5:00pm Multipurpose Community Ressource Center OPENING press conference + photo exhibition PALESTINIAN VILLAGES BEFORE
		1948 + concert TRIO SHAGHAF
7:00pm Khan el Wakala concert SHEIKH YAHIA with AHBAB AL MUSTAFA & DIWAN ENSEMBLES Sufi songs from Africa to Palestine
		10 NIS

06/4

11:00am
3:00pm
5:00pm
7:00pm

08/4

5:00pm Sheikh Qaseem Coffee Garden concert SHEIKH YAHIA with MUNTHER ALRAEE + concert TRIO SHAGHAF
7:00pm Khan el Wakala concert AL SAMER ENSEMBLE 10NIS

09/4

11:00am
4:00pm
5:00pm
7:00pm

		
		
		
		

10/4 11:00am
		
5:00pm
7:00pm

UNRWA Girls School, New Askar Camp children show magician MOHAMED DAHY reserved for the pupils
Child Cultural Center (theater) film “THE CHILDREN OF THE NILE”
Child Cultural Center (theater) film “LATCHO DROM”
Khan el Wakala concert THE MUSICIANS OF THE NILE 10NIS

UNRWA School, Old Askar Camp children show JOGI: music & dance of the Gipsies of Rajasthan reserved for the pupils
Social Development Center / New Askar Camp concert JAWLA a brass band & a choir from Belgium
Nablus Library Garden / Al Manshya children show magician MOHAMED DAHY & tanurah dancer
Khan el Wakala concert JOGI: music & dance of the Gipsies of Rajasthan 10NIS
UNRWA School, Balata camp children show AL KAMANDJÂTI ENSEMBLE: “The Great Musician”, a musical story reserved for
the pupils
Hamdi Manko Center lecture “ISLAM & ART: culture, religion, what comes first?” by Youssef Seddik 		
Khan el Wakala concert JAWLA a brass band & a choir from Belgium 10NIS

KAFR RUMMAN

07/4

10:00am Dooz Artists Residency children show AL KAMANDJÂTI ENSEMBLE: “The Great Musician”, a musical story
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SABASTYA

07/4

9:00>10:30am Square sharing a moment: breakfast
10:30am Al-Kayed Palace (yard) film “THE CHILDREN OF THE NILE”
12:00pm Al-Kayed Palace (yard) concert THE SUFI TANURAH DANCER
1:30>3:00pm Square sharing a moment: lunch 25/35NIS
2:00pm Square outdoor performance MIZMAR BALADI
2:00pm Square children workshop MAKING MUSICAL INSTRUMENTS by Shehada Shalalda
3:00pm Square concert AL KAMANDJÂTI PERCUSSION ENSEMBLE
4:00pm Stables children show AL KAMANDJÂTI ENSEMBLE: “The Great Musician”, a musical story
5:00pm Courtyard of the Mosque concert SHEIKH YAHIA with AHBAB AL MUSTAFA & DIWAN ENSEMBLES, Sufi songs from Africa to Palestine
6:30pm Outside yard of the Mosque concert THE MUSICIANS OF THE NILE

08/4

9:00>10:30am Square sharing a moment: breakfast
10:30am Al-Kayed Palace film “LATCHO DROM”
12:30pm Al-Kayed Palace storytelling TAHER BAKEER hakawati
1:30>3:00pm Square sharing a moment: lunch 25/35NIS
2:00pm Square outdoor performance MIZMAR BALADI
3:00pm Al-Kayed Palace (yard) children show magician MOHAMED DAHY

JENIN

10/4

3:00pm
4:00pm
4:00pm
6:30pm

11/4

11:00am Arab American University lecture “ISLAM & ART: the Sacred in Paganism and Monotheism” by Youssef Seddik

Refugee Camp, Freedom Theatre film “THE CHILDREN OF THE NILE”
Refugee Camp, Freedom Theatre children show magician MOHAMED DAHY & tanurah dancer
Freedom Theatre film “LATCHO DROM”
Fatima Khatoun School concert THE MUSICIANS OF THE NILE 10NIS

BURKIN

11/4

4:00pm Khokha Center children show AL KAMANDJÂTI ENSEMBLE: “The Great Musician”, a musical story
5:00pm Khokha Center concert JAWLA a brass band & a choir from Belgium

19
ARRABAH

11/4

4:00pm Cultural Center – Abdel Kader Palace film “THE CHILDREN OF THE NILE”
5:00pm Hussein Abdel Hadi Palace children show magician MOHAMED DAHY & tanurah dancer
6:30pm Seven Doors Palace concert KAMILA NABIYEVA, the flourishing Mugham of Azerbaijan + concert JOGI: music & dance of the
		Gipsies

STEP 2 South
AL ARRUB CAMP

13/4

12:00pm UNRWA Girls School children show JAWLA a brass band & a choir from Belgium reserved for the pupils

AL KHALIL “HEBRON”

13/4

10:00am Abd Alnabi Olive Press – Shajaret Aldur launching activities
10:30am Old city walking concert MIZMAR BALADI
11:00am Friendship Garden concert THE MUSICIANS OF THE NILE
12:30>3:00pm Old city sharing a moment: lunch & handicrafts market 25/35NIS
1:30pm Friendship Garden children workshop MAKING MUSICAL INSTRUMENTS by Shehada Shalalda
3:00pm Abraham Mosque concert SHEIKH YAHIA with AHBAB AL MUSTAFA & DIWAN ENSEMBLES, Sufi sings from Africa to Palestine
5:00pm Issad el Toufoula OPENING press conference + photo exhibition PALESTINIAN VILLAGES BEFORE 1948 + concert AMWAJ
		
CHILDREN CHOIR
6:30pm Issad el Toufoula concert SHEIKH YAHIA with DIWAN ENSEMBLE, Sufi sings from Africa to Palestine + concert
		
KAMILA NABIYEVA, the flourishing Mugham of Azerbaijan
11:00am
Issad
el Toufoula film “THE CHILDREN OF THE NILE”
15/4
12:00pm Issad el Toufoula children show magician MOHAMED DAHY & tanurah dancer
12:00>2:00pm Friendship Garden + Old city walking concert THE CIRCONVOLUTED BRASS BAND + sharing a moment: lunch &
		handicrafts market
2:00pm Friendship Garden concert JAWLA a brass band & a choir from Belgium
3:00pm Red Crescent storytelling TAHER BAKEER hakawati
4:00pm Friendship Garden concert AL SAMER ENSEMBLE bedouin folk music

16/4

2:00pm Association d’Echanges Culturels Hébron-France (in front of Hebron University, on University street) film “LATCHO DROM” +
		discussion with ALAIN WEBER, artistic director
5:00pm Yes Theatre children show AL KAMANDJÂTI ENSEMBLE: “The Great Musician”, a musical story
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YATTA

15/4

6:00pm Al Karmel Pool original performance SANGEET YATRA: GIPSY DANCE & MUSIC from India to Egypt

AL DAHRIYA

14/4

9:00>10:30am Al Haraja Square sharing a moment: breakfast
10:30am Khokha Cafe film “THE CHILDREN OF THE NILE”
12:00pm Mosque Square concert THE SUFI TANURAH DANCER
1:30>3:00pm Hosh Sabbar Cave sharing a moment: lunch 25/35NIS
2:30pm Mosque Square children workshop MAKING MUSICAL INSTRUMENTS by Shehada Shalalda
3:00>5:00pm Old city walking concert MUSIC & ARCHITECTURE with the Musicians of the Nile, Jawla, the magician Mohamed Dahy
5:00pm Hosh Sabbar cave concert RISHAB PRASANNA the mystical sound of bansuri flute
6:00pm Kokha Square concert THE MUSICIANS OF THE NILE

RASHAYDA (camp)

14/4
15/4

10:00pm Village camp concert FIRE, MUSIC & STARS with the Bedouins of Rashayda, Diwan, the Musicians of the Nile …

6:00am Dead Sea View Point sunrise concert SUFI POETRY & SOUNDS OF THE NATURE with Munther Alraee, Sheikh Yahia,
		
Rishab Prasanna + sharing a moment: breakfast

DURA AL KHALIL “HEBRON”

16/4

3:00pm Korea Palestine Center (outdoor) children show AL KAMANDJÂTI ENSEMBLE: “The Great Musician”, a musical story
4:00pm Korea Palestine Center (outdoor) children show magician MOHAMED DAHY & tanurah dancer
6:30pm Korea Palestine Center concert INCREDIBLE INDIA with the flutist Rishab Prasanna & the Gipsy dancers of Rajasthan

BANI NAIM

16/4

5:00pm Secondary Girls School concert SHEIKH YAHIA with AHBAB AL MUSTAFA & DIWAN ENSEMBLES, Sufi songs from Africa
		
to Palestine
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STEP 3 Jerusalem & around
BETHLEHEM

19/4
20/4

5:00pm Doha Cultural Center lecture “ISLAM & ART: the Sacred through the Past and History” by Youssef Seddik
5:00pm Dar Annadwa children show magician MOHAMED DAHY & tanurah dancer
6:30pm Dar Annadwa concert THE MUSICIANS OF THE NILE 10NIS

RAMALLAH

18/4

11:00am
3:00pm
4:00pm
6:00pm
7:30pm
		

Birzeit University lecture “ISLAM & ART: the Art and the Sacred” by Youssef Seddik
Al Ammari Camp, Child Club Square children show magician MOHAMED DAHY & tanurah dancer
Khalil Sakakini Cultural Center film “LATCHO DROM”
Mahmoud Darwish Museum lecture “ISLAM & ART: the Poem and the Sacred” by Youssef Seddik
Red Crescent Theater original performance BADAWI: A TRIBUTE TO THE BEDOUIN POETRY & MUSIC with Ramadan Hassan
Shaer & Rays Mobarak from Luxor, Al Samer Ensemble ... 25/15NIS

GAZA

20/4

4:00pm French Institute of Jerusalem – Antenne de Gaza film “JUST PLAY” + discussion with RAMZI ABUREDWAN, president of
		
Al Kamandjâti
6:00pm Gaza City – Red Crescent concert GAZA SUFI ENSEMBLE from Sufi to Bedouin folk music

21/4

6:00pm Khan Younis – Red Crescent concert GAZA SUFI ENSEMBLE from Sufi to Bedouin folk music

JERICHO

21/4

10:30am
2:00pm
2:00pm
2:00pm
4:00pm
5:00pm
6:30pm
		

Nabi Musa concert AHBAB AL MUSTAFA & DIWAN ENSEMBLES sufi songs from Palestine
Ein Sultan Spring handicrafts market
Ein Sultan Spring outdoor performance MIZMAR BALADI
Ein Sultan Spring children workshop MAKING MUSICAL INSTRUMENTS by Shehada Shalalda
Ein Sultan Spring concert AMWAJ CHILDREN CHOIR
Ein Sultan Spring concert VÄTTERN COLLEGE CHOIR Northern Voices
Hisham Palace concert A NIGHT AT THE ROYAL COURT OF HISHAM’S with musicians & dancers – Ballaké Sissoko, Rishab
Prasanna, Kamila Nabiyeva, the Gipsy dancers from Rajasthan 25/15NIS
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QALANDIA

22/4

5:00pm Child Center concert VÄTTERN COLLEGE CHOIR Northern Voices

JERUSALEM

19/4

10:00am Augusta Victoria Hospital Garden concert JOGI: music & dance of the Gipsies of Rajasthan
5:00pm Issaf Nashahibi OPENING press conference + photo exhibition PALESTINIAN VILLAGES BEFORE 1948
5:00pm Institut Français de Jerusalem – Antenne Chateaubriand film “LATCHO DROM” + discussion with ALAIN WEBER, artistic director
6:30pm Issaf Nashahibi concert ZAINAB AFAILAL & MOHAMED AMIN EL AKRAMI, the Andalucian tradition from Maghreb to Palestine
7:30pm The Palestinian National Theatre – El Hakawati original performance SANGEET YATRA: GIPSY DANCE & MUSIC from India to
		Egypt 20/30NIS

20/4

11:00am Dar al Tifel el Arabi School children show AL KAMANDJÂTI ENSEMBLE: “The Great Musician”, a musical story reserved for the
		pupils
5:00pm Issaf Nashahibi lecture “ISLAM & ART: the Believer and the Human being” by Youssef Seddik
6:30pm Saint Anne’s church concert BALLAKÉ SISSOKO the kora harp of the Mandinka Kingdom
8:00pm Dar al Tifel el Arabi (yard) concert SACRED WOMEN VOICES with Zainab Afailal & Kamila Nabiyeva 20/30NIS

21/4
22/4

2:00pm Damascus Gate concert THE MUSICIANS OF THE NILE
11:00am
2:00pm
4:00pm
6:00pm
8:00pm

Silwan Primary school concert JOGI: music & dance of the Gipsies of Rajasthan reserved for the pupils
Al Aqsa Mosque prayer time / Isra’ Meraj THE WHIRLING DANCERS OF ISTANBUL
African Community Center concert BALLAKÉ SISSOKO the kora harp of the Mandinka Kingdom + workshop JOGI: Kalbelya dance
Maison d’Abraham (under the tree) concert RISHAB PRASANNA the mystical sound of bansuri flute
Dar al Tifel el Arabi (yard) concert THE WHIRLING DANCERS OF ISTANBUL 20/30NIS

23/4

11:00am
2:00pm
4:00pm
6:00pm

Bourj al Laqla School concert AL KAMANDJÂTI ENSEMBLE: “The Great Musician”, a musical story reserved for the pupils
Al Aqsa Mosque prayer time / Isra’ Meraj AHBAB AL MUSTAFA & DIWAN ENSEMBLES sufi songs from Palestine
Redeemer Church concert VÄTTERN COLLEGE CHOIR Northern Voices 20/30 NIS
Indian Hospice CLOSING PARTY A MUSICAL CELEBRATION with the artists of the Festival on guest list
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Discover the Palestinian heritage
Al Kamandjâti strives to make a positive impact on the country by highlighting its cultural heritage, especially in the Palestinian rural areas.
To reach its goal, the non-profit organisation collaborates with local
operators.

DIWAN VOYAGE
An artisan of journeys and an actor of cultural and solidarity tourism
in Palestine, Diwan Voyage conceives circuits and tailor-made tours for
an authentic discovery of Palestine. The iconic sites as well as those off
the beaten track reveal cultural, natural and heritage treasures that are
enriched by inspiring meetings. In a genuine immersion at the heart of
Palestinian society, the testimonies of men and women bring important keys of understanding of the contemporary realities, and favour
intense and warm human exchanges.
Following the itinerary traced by Al Kamandjâti Festival, Diwan Voyage
proposes the following visits which are organised in partnership with
local organisations: Canaan Fair Trade, Center for Jerusalem Studies,
Cultural Heritage Enrichment Center of Nablus, Masar Ibrahim, Mosaic
Center Jericho, Palterhal, Visit Palestine and with local guides and
specialists.

THE GUIDED TOURS
For all tours, make your booking a minimum of 48 hours in advance.
Guaranteed departure: 8 guests
Language: English-speaking guides will lead the tours. Upon request,
tours in other languages (Arabic, French, etc.) can be organised.
Further details: meeting point, guide – will be communicated through
the Festival’s website and by email upon registration.
Groups and individuals can request alternative day tours in East
Jerusalem, Bethelhem, Jericho, Ramallah ... or hikes.

TOUR FEES
* 2-hour visit: 35 NIS
** 3-hour visit: 100 NIS (includes the guided tour)
Full-day tour “Jerusalem in the course of history”: 140 NIS
(includes the guided tour)
Full-day tour hikes: 200 NIS
(includes the guided tour & transportation)
Musical night in the desert of Rashayda: 200 NIS
(includes the night in HB & round trip transportation)
CONTACT
Diwan Voyage
info@diwanvoyage.net | www.diwanvoyage.net
Tel. + 970 (0)2 298 55 87 | Mob. + 970 (0) 568 67 13 02
Mob. + 970 (0) 568 88 83 03
Visit Palestine
info@visitpalestine.ps | www.visitpalestine.ps
Tel. +970 (0)2 277 1992
Palterhal
nisreen@palterhal.ps |  www.facebook.com/palterhal
Mob. +970 (0) 59 8198 584
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NABLUS | Secret Nablus

Referred to as the « little Damascus » by the Palestinian traveller al Muqaddasi in the 10th century, the city retains this identity specific to the
Bilad al Sham: a unique architecture and a winsome atmosphere. This tour will take us through
the narrowest alleys of the city to discover its
hidden palaces, traditional workshops, local traditions and stories.

06/4

from 10:00am to 1:00pm Duration: 3 hours**
with Diwan Voyage

SABASTYA | A brief history of Sabastya

The historical and archaeological heritage of Sabastya,
the antique Samaria-Sebaste, appears from all sides and
invites us to take a different look at history, between
myths and realities.

07/4

from 10:00am to 12:00pm
from 1:00pm to 3:00pm

08/4

from 10:00am to 12:00pm
from 1:00pm to 3:00pm
Duration: 2 hours & Hiking options*
with Diwan Voyage

Hike from Jaba’ to Sabastya
Start the hike from the village of Jaba’ towards Sabastya and meet a
potter before hiking on the mountain of Bayzeed (734m) from where
the view extends to the Mediterranean Sea. In Sabastya, the antique
Samaria-Sebaste, take a different look at history, between myths and
realities.

12/4

from 9:00am to 5:00pm Duration: full day
(with transportation) | 11.4 km | Approximately 4 hours | Moderate

with Diwan Voyage

JENIN | Canaan Fair Trade’s, Burqin

During this tour, you will discover both traditional and modern work
of Canaan Fair Trade, an organisation based in Burqin, and learn about
the whole process of producing olive oil and other Palestinian delicacies
that are now being sold in more than 18 countries.
11/4 from 10:00am to 12:00pm
from 1:00pm to 3:00pm
Duration: 2 hours*
with Diwan Voyage

RASHAYDA | A Musical Night in the Desert

An exceptional event in a fascinating environment. Musical improvisations in the evening and a contemplation concert at sunrise, honouring
the poetry of the desert and the pastoral life with Palestinian and international artists.
from 8:00pm to 9:00am
14/4>15/4
		
Duration: all night. Overnight in a Bedouin tent.
		
with Diwan Voyage

RASHAYDA | Sunrise Concert in the Desert

Contemplation concert at sunrise with Palestinian and International
artists in the natural setting of the desert overlooking the Dead Sea.
Followed after the concert and breakfast by an amazing hike through
picturesque landscapes.
15/4 from 4:00am to 1:00pm Duration: full day
with Visit Palestine

AL DAHRIYA | An archeological insight

Bordering the Negev desert (Al Naqab), the town has been once part
of the Edomite Kingdom, which fostered intensive alliances with the
Nabateans and produced great kings such as Herod the Great. Archeological remains and the reuse of antiquity stones in the historic structures show evidences of continuous habitation since ancient times.
14/4 from 10:00am to 12:00pm Duration: 2 hours*
with Diwan Voyage
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AL KHALIL “HEBRON” | Al Khalil “the Beloved one”

15/4

The Arabic name of Hebron, al Khalil al Rahman,
refers to the prophetic figure of Abraham (Nabi
Ibrahim), “the Beloved one”. It glorifies the expression of a lively hospitality anchored in the deepest
traditions.
from 10:00am to 1:00pm Duration: 3 hours**
with Diwan Voyage

RAMALLAH | Hike from Duma to Ein Samia

Departure from Ramallah to the village of Duma.
Start the hike from the picturesque village of
Duma alongside a rocky valley that overhangs
the Jordan Valley. Passing through the village of
al Mughayir, the path will lead us to the water
spring of Ein Samia.

17/4

An amazing discovery of Palestinian modern and contemporary art in a new amazing place, The Walled Off
Hotel where you could find yourself inside a work of
art. So far Banksy, Sami Musa and Dominique Petrin designed the place which also contains an Art Gallery dedicated to the Palestinian artists and a unique Museum.

20/4

(with transportation) | 10.6 km | Approximately 4 hours | Moderate

From Qalandia | Between the walls

This alternative tour will take us through the isolated villages of Qalandia, Bir Nabala and Beddo, once lively stopovers on the road from
Jerusalem to Jaffa, today cut off from Jerusalem by the Wall and accessible from Ramallah only through one road and a series of tunnels.
A few stops and encounters along the road will enable us to have a
better understanding of the current socio-political situation in these
enclaves.
from 10:00am to 1:00pm Duration: 3 hours**
with Diwan Voyage

from 2:00pm to 4:00pm Duration: 2 hours*
with Diwan Voyage

BETHLEHEM | The Star of Bethlehem

Tucked away from the main street, discover the
charm of the Old City of Bethlehem and its Quarters. Follow the Star Street, which was declared a
UNESCO World Heritage Site as a pilgrimage route
in 2012 with the Church of the Nativity, and learn
about traditional architecture.

from 9:00am to 5:00pm Duration: full day
with Diwan Voyage

18/4

BETHLEHEM | A collection of Palestinian Art

20/4

from 10:00am to 1:00pm Duration: 3 hours**
with Visit Palestine

BETHLEHEM | Hike & Adventure in Battir

Discover the Cultural Landscape of the village of Battir, a UNESCO
World Heritage in Danger. Hike through the fascinating terraces of Battir and live a memorable rappelling experience on the rocks and in the
middle of the beautiful green scenery. Explore its historical sites such as
the Roman Pools, the water system, and the Railway.

20/4

from 9:00am to 5:00pm Duration: full day
(with transportation) | 20 NIS supplement for rappelling equipment

with Palterhal
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JERUSALEM AL QUDS |
Jerusalem in the course of history

JERUSALEM AL QUDS |
Sufism, Mysticism & the Sublime

The architectural and cultural heritage of the Old City, in both its religious and secular monuments, parades on a route that reveals the
ancient and contemporary history.

The itinerary will lead us to the many sanctuaries, medieval theological colleges, Sufi hostels, and residential quarters of the Old City of
Jerusalem. These iconic sites symbolize fundamental aspects of Muslim
spirituality: a culture, a history, and an outlook that embody esoteric
spiritual mystical trends in Islam.

19/4

from 9:00am to 5:00pm Duration: full day
with Diwan Voyage

JERICHO | The Mosaic Center of Jericho

Mosaic art holds a significant place in Palestinian cultural history. Recently installed in a
self-restored house of mud bricks in Jericho,
the Mosaic Center opens its doors to give us a
demonstration of its work, materials and techniques.

21/4

from 2:00pm to 4:00pm Duration: 2 hours*
with Diwan Voyage

JERICHO | The City of the Moon

22/4

from 10:00am to 1:00pm Duration: 3 hours**
with Diwan Voyage

JERUSALEM AL QUDS | Jerusalem Mosaic Tour

A discovery of the social identity of Jerusalem and its diverse communities. A path that takes you to a privileged encounter with the Palestinian population of Jerusalem.

23/4

from 10:00am to 1:00pm Duration: 3 hours**
with Visit Palestine

EAST JERUSALEM | An Eloquent Geopolitical Overview

Following the course of the Al Kamandjati Festival, the program will
start at Nabi Musa by a Sufi concert. Then a hike will take you through
Wadi Qelt to Jericho. Finishing the day by a concert.
21/4 from 9:00am to 5:00pm Duration: full day (with transportation)
with Diwan Voyage + Visit Palestine

Panoramic view of Jerusalem from the Mount of Olives offering an edifying geopolitical perspective. Passing by a number of neighborhoods (Ras
al Amoud, Silwan, Essawiya, Shu’fat Refugee Camp), we will reach the
landlocked village of Nabi Samuel, the highest point in Jerusalem area.
Tour on request Duration: half day (with transportation)
		with Diwan Voyage
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THE FESTIVAL TEAM
Ramzi Aburedwan – Al Kamandjâti’s Presidency
Alain Weber – Artistic Direction
Iyad Staiti – General Direction
Céline Dagher – Fundraising and resource development officer
Aurélie Chauleur – General coordination
Karmel Soboh – North coordination
Ikhlas Hmouz – Camps program coordination
Khalil Ghnaim – Ramallah program coordination
Mohammad Lomani – Gaza coordination
Julie Vautard & Estelle Daloz – Partnerships
Madleine Shaaban – Public relations and media
Edith Nicol – Communications
Evette Hilaneh – Administration
Hussam Abu Lail – Accountancy
Alix Van Zeebroeck – Blog design
Majdi Hadid & Le RaF – Graphic design
Frédéric Mariage – Technical Direction
Christophe Olivier & Gaël Boucault – Light Experts
Thyl Mariage & Quentin Voisey – Sound experts
Gauthier Bourgois – Artists Hosting & Stage management
Camille Mariage – Stage management
Yacine Laghrour – Local coordination
Fares Jaradat & Saed Abu Habel – Driving

THE FESTIVAL PRESENTERS
NIDAL RAFA
Born in Haifa, Nidal Rafa is a Middle East Journalist and a TV producer
in Jerusalem. She has been covering stories in Palestine on behalf of
international media for the last ten years such as CNN, France24, ARD,
RTL, Wall Street Journal and BBC, from the outbreak of the second
intifada through to the recent war on Gaza. She joined CNN in 2005.
She has a postgraduate degree in international relations, and has also
studied at Haifa University. Nidal is an active participant in Palestinian
political life; when she’s not out chasing stories, she somehow finds
time for other projects, from conducting the research for Sandy Tolan’s
book The Lemon Tree, to acting as a board member for several important organizations such as Adalah, Al Siwar in Haifa, The Arab Journalist
Club and Ellam, the media organization in Nazareth. Nidal is a trainer in
communication and media fields. She is the director of the documentary “Abbas 36”.
HUDA AL IMAM
Huda al Imam is a Franco-Palestinian woman from Jerusalem, who
studied in there, as well as in Paris and London (High Studies of
Economics and Management at the London School of Economics and
Political Science). Huda continuously focuses on heritage in her independent work, in order to preserve the Palestinian threatened identity
in Jerusalem. In 1998, she founds the Centre for Jerusalem Studies,
in Al Quds University. She is also co-founder of a number of other
Palestinian institutions, such as Al Ma’mal Foundation for Contemporary Art, the “Jerusalem Link”, “Hashd” - the democratic campaign for
peace and the Danish House in Palestine (DHIP). She is also member
of ‘Jerusalem Quarterly’ Palestinian Studies and the Jerusalem Tourism
Cluster. In spite of the socio-political challenges that the city has to rise,
Huda persists on creating and developing sustainable cultural programs
and strategies, artistic exhibitions, musical performances, Sufi nights in
Ramadan time, alternative guided tours, cinema festivals… in collaboration with several Palestinians and international partners.
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BOOKING & INFO
TICKETS ARE SOLD AT THE DOOR OF EACH EVENT LOCATION
OR AS FOLLOWS:
NABLUS Project Hope
JENIN Al Kamandjâti Association
RAMALLAH Zeit ou Zaater + Al Kamandjâti Association
JERUSALEM Jerusalem Hotel + Educational Bookshop
RASHAYDA PACKAGE
Hosting at Rashayda camp / 3 tents for a maximum capacity of 80 people
Bed & Breakfast: 160 NIS
Diner, Bed & Breakfast: 200 NIS
Contact Diwan Voyage: info@diwanvoyage.net | www.diwanvoyage.net
Tel. + 970 (0)2 298 55 87 | Mob. + 970 (0)568 67 13 02 |
Mob. + 970 (0)568 88 83 03

Visit our online program updated daily
www.alkamandjati.org/festivalblog

© Maxime Labrosse

CONTACT US:
P.R@alkamandjati.org, 0595 99 4441
Events@alkamandjati.org, 02 297 3101
 www.facebook.com/alkamandjati
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.للحجز واالستفسار

تباع التذاكر على مداخل جميع مواقع العروض أو على النحو التالي:
نابلس :بروجكت هوب
جنين :جمعية الكمنجاتي
رام الله :زيت وزعتر  +جمعية الكمنجاتي
القدس :فندق القدس +المكتبة العلمية.

ﺟﻨﻴﻦ
ﺑﺮﻗﻴﻦ
ﻋﺮﺍﺑﺔ

حزمة الرشايدة:
االستضافة في مخيم الرشايدة  3 /خيم تتسع ل 80شخصا.

ﺳﺒﺴﻄﻴﺔ

المبيت +اإلفطار 160 :شيكل

عشاء ،ومبيت ،وفطور 200 :شيكل

لالستفسار االتصال على ديوان فوياج للسياحة:
www.diwanvoyage.net | info@diwanvoyage.net
Tel. + 970 (0)568 88 83 03
Mob. + 970 (0)568 67 13 02
Mob. + 970 (0)568 88 83 03

ﻧﺎﺑﻠﺲ

ﺭﺍﻡ ﺍﷲ

ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻣﻮﺳﻰ
ﺍﺭﻳﺤﺎ

ﺍﻟﻘﺪﺱ
ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ

االتصال بنا:

ﺍﻟﺮﺷﺎﻳﺪﺓ

0595 99 4441 • P.R@alkamandjati.org
02 297 3101 • Events@alkamandjati.org
ﺑﻨﻲ ﻧﻌﻴﻢ

ﻏﺰﺓ

ﻳﻄﺎ

لالطالع على البرنامج اونالين:

www.alkamandjati.org/festivalblog

ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ
ﺧﺎﻧﻴﻮﻧﺲ

© Maxime Labrosse

 www.facebook.com/alkamandjati

ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ
ﺩﻭﺭﺍ
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عرافة المهرجان

طاقم المهرجان
رمزي أبو رضوان –رئيس مجلس ادارة الكمنجاتي
آلن فيبير  -المدير الفني

اياد ستيتي  -المدير التنفيذي

سيلين داغر  -مسؤولة تمويل وتطوير الموارد

أوريلي شولر -منسقة عامة للمهرجان

كرمل صبح -منسقة برامج ونشاطات الشمال
اخالص حموز – منسقة برامج المخيمات

خليل غنيم – منسق برامج ونشاطات رام الله
محمد لوماني– التنسيق في غزة

جولي فاتشرد وايستيل دالوز – التنسيق مع الشركاء

مادلين شعبان – اإلعالم والعالقات العامة
ايديث نيكول– التواصل

ايفيت هيالنة – الشؤون اإلدارية

حسام أبو ليل – المحاسبة

أليكس فان زيبروك – تصميم المدونة

مجدي حديد و لي راف – تصميم المنشورات
فريدريك مرياج – المدير التقني

كريستف وليفير وغايل بكو – خبراء اضاءة

تيل مرياج وكوينتين فويسي – خبراء الصوت

غوتيه بورغوا – استضافة الفنانين وادارة مسرح
كمي مرياج – ادارة مسرح

ياسيين الغرور – التنسيق المحلي

فارس جرادات ،سائد أبو حبل – السائقين

نضال رافع

ولــدت فــي مدينــة حيفــا .تعمــل كصحفيــة ومنتجــة تلفزيونيــة فــي القــدس .أعــدت العديــد
مــن التقاريــر والقصــص الصحافيــة فــي فلســطين للقنــوات اإلعالميــة العالميــة مثــل:
(بــي بــي ســي ،ســي ان ان ،فرانــس ،24وول ســتريت جورنــال ،إي آر دي ،آر تــي ال)،
وذلــك علــى مــدى الســنوات العشــرة الماضيــة ،منــذ انــدالع االنتفاضــة الثانيــة وحتــى
الحــرب األخيــرة علــى غــزة.
انضمــت الــى قنــاة ســي ان ان عــام  ،2005وهــي حاصلــة علــى شــهادة الدراســات العليــا
فــي العالقــات الدوليــة ،ودرســت أيضــا فــي جامعــة حيفــا .وهــي عضــو نشــط فــي الحيــاة
السياسســة فــي فلســطين.
هــذا باإلضافــة إلــى مشــاريعها األخــرى ،مــن إجــراء البحــوث لكتــاب ســاندي تــوالن« ،شــجرة
الليمــون» ،باإلضافــة إلــى أنهــا عضــو فــي مجلــس إدارة العديــد مــن المؤسســات
الهامــة مثــل عدالــة ،والســوار فــي حيفــا ،ونــادي الصحفييــن العــرب و إيــام ،مؤسســة
إعالميــة فــي الناصــرة .وهــي مدربــة فــي مجــاالت االتصــال واإلعــام .ومخرجــة الفيلــم
الوثائقــي« ،عبــاس »63

هدى االمام

ناشــطة مــن القــدس ،درســت فــي القــدس ،باريــس ولنــدن (دراســات عليــا فــي االدارة
واالقتصــاد مــن كليــة لنــدن لالقتصــاد والعلــوم السياســية) .هــدى تركــز باســتمرار علــى
التــراث فــي عملهــا المســتقل ،مــن اجــل الحفــاظ علــى الهويــة الفلســطينية المهــددة فــي
القــدس .فــي عــام  ،1998اسســت مركــز للدراســات المقدســية فــي جامعــة القــدس .كمــا
أنهــا شــاركت فــي تأســيس عــدد مــن المؤسســات الفلســطينية األخــرى ،مثــل مؤسســة
المعمــل للفــن المعاصــر ،و «رابطــة القــدس ،حشــد»  -الحملــة الديمقراطيــة للســام
والبيــت الدنماركــي فــي فلســطين ،وهــي عضــو فــي مؤسســة الدراســات الفلســطينية
والتجمــع الســياحي المقدســي.
وهــي كذلــك عضــو فــي دوريــة ” “JERUSALEM QUARTERLYالصــادرة عــن مؤسســة
الدراســات الفلســطينية .علــى الرغــم مــن التحديــات االجتماعيــة والسياســية اآلخــذة
بالتزايــد فــي مدينــة القــدس ،تواصــل هــدى علــى إنشــاء وتطويــر برامــج واســتراتيجيات
ثقافيــة مســتدامة الفنيــة ،العــروض الموســيقية ،والليالــي الصوفيــة فــي فتــرة رمضــان،
جــوالت ســياحية حــرة ،بديلــة ،مهرجانــات الســينما  ...بالتعــاون مــع عــدد مــن الشــركاء،
الفلســطيننين و الدولييــن.

26
القدس | القدس عبر مجرى التاريخ

يظهــر لنــا التاريــخ القديــم والمعاصــر لمدينــة القــدس عبــر تراثهــا المعمــاري
والثقافــي فــي المدينــة القديمــة ،والــذي تحمــل معالمــه األثريــة طابعـ ًـا دينيـ ًـا
ً
وعلمانيــا ،هــذا بالإلضافــة إلــى المســيرات و المواكــب االســتعراضية فــي
الشــوارع التــي تغبــر عــن هــذا التمــازج بيــن الماضــي والحاضــر.

19/4

من  9:00صباحا 5:00 -مساءا

المدة :يوم كامل | مع ديوان فوياج

اريحا | مركز الفسيفساء في اريحا

يحتــل فــن الفسيفســاء مكانــة هامــة فــي التاريــخ
الثقافــي الفلســطيني .ويحيــي مركــز الفسيفســاء
فــي أريحــا هــذا التقليــد مــن خــال عملــه فــي مجــال
حفــظ هــذا الفــن وإنتــاج الفسيفســاء الخاصــة بــه.
مؤخـ ً
ـرا ،تــم ترميــم منــزل مــن الطــوب الطينــي ليفتــح
لنــا مركــز الفسيفســاء فــي أريحــا أبوابــه ليعطينــا
فكــرة شــاملة عــن أعمالــه ،المــواد والتقنيــات المســتخدمة ،وليعــرض لنــا أعمالــه
المتنوعــة فــي مجــال التــراث الثقافــي والحــرف اليدويــة فــي فلســطين.

21/4

القدس | التصوف والسامية

رحلــة ســتقودنا خطاهــا لزيــارة العديــد مــن المقدســات ،والكليــات الدينيــة التــي
تنتمــي للقــرون الوســطى ،والمنــازل الصوفيــة .واألحيــاء الســكنية فــي البلــدة
القديمــة فــي القــدس .هــذه المواقــع الرمزيــة تعبــر عــن الجوانــب األساســية
لروحانيــة اإلســام مــن ثقافــة وتاريــخ ،والنظــرة التــي تجســد االتجاهــات
الصوفيــة الروحيــة فــي اإلســام.

22/4

من  10:00صباحا 1:00 -ظهرا

المدة 3 :ساعات** | مع ديوان فوياج

القدس | القدس الفسيفسائية

اكتشــاف للهويــة االجتماعيــة لمدينــة القــدس والتعــرف علــى مجتمعاتهــا
المتنوعــة وااللتقــاء بســكانها الفلســطينيين.

 – 23/4من  10:00صباحا 1:00 -ظهرا

المدة 3 :ساعات** | مع زور فلسطين

القدس | القدس الشرقية نظرة جيوسياسية بليغة

من  4:00 - 2:00مساءا

المدة :ساعتين* | مع ديوان فوياج

اريحا | مدينة القمر

ضمــن فعاليــات مهرجــان الكمنجاتــي ،يبــدأ البرنامــج عنــد مقــام النبــي موســى
بعــرض للموســيقى الصوفيــة يتبعهــا مســار مشــي مــن وادي قلــط حتــى
مدينــة أريحــا .يلــي ذلــك حفلــة موســيقية تؤديهــا فرقــة النيــل فــي منطقــة وادي
الســلطان.

21/4

من  9:00صباحا 5:00 -مساءا

المدة :يوم كامل (المواصالت متوفرة) | مع ديوان فوياج +زور فلسطين

منظــر بانورامــي للقــدس مــن جبــل الزيتــون يقــدم نظــرة جيوسياســية بليغــة،
مــرورا بعــدد مــن األحيــاء ( راس العمــود ،ســلوان ،العيســوية ،مخيــم شــعفاط
لالجئيــن) ،ســنصل إلــى قريــة النبــي صموئيــل ،وهــي أعلــى نقطــة بالقــدس.

جولة عند الطلب

المدة :نصف يوم (مع مواصالت) | مع ديوان فوياج

25
الرشايدة | حفلة موسيقية عند شروق الشمس في صحراء الرشايدة

بمشــاركة فنانيــن فلســطينيين وعالمييــن تعــزف موســيقى تأملية فــي الصحراء
المطلــة علــى البحــر الميــت .يتبــع الحفلــة الموســيقية والفطــور التقليــدي مســار
مشــي فــي الطبيعــة الخالبــة.

15/4

من  4:00صباحا 1:00 -ظهرا

المدة :يوم كامل | مع زور فلسطين.

الخليل | الخليل « الصديق المخلص»

15/4

يشــير االســم العربــي للخليــل ،الخليــل الرحمــن ،إلــى النبي
ابراهيــم عليــه الســام«،الخليل أو الصديــق المخلــص».
مدينــة تمجــد التعبيــر عــن العــادات الراســخة فــي أعمــق
التقاليــد كالضيافــة والكــرم .منــذ زمــن ليــس ببعيــد ،كان
المركــز التاريخــي فــي قلــب المدينــة يفيــض باألنشــطة
المختلفــة ،قبــل أن يقــع ضحيــة لالحتــال.

فهــم الوضــع االجتماعــي والسياســي الراهــن بشــكل أفضــل.

18/4

تصطحبــك الجولــة إلــى مــكان فريــد الكتشــاف الفــن الفلســطيني المعاصــر عبــر
ردهــات فنــدق  Walled Offوالــذي صممــه كل مــن بانكســي وســامي موســى
ودومينيــك بتريــن ليكــون قطعــة فنيــة رائعــة .يضــم الفنــدق بيــن ثنايــاه جاليــري
لالعمــال الفنيــة للفنانيــن الفلســطينيين ومتحــف فريــد مــن نوعــه.

20/4

رام الله | مسار من دوما الى عين سامية

17/4

من  9:00صباحا 5:00 -مساءا

من قلنديا | بين الجدران

هــذه الجولــة البديلــة ســتأخذنا إلــى القــرى المعزولــة :قلنديــا ،بيــر نبــاال ،و بـ ّـدو،
والتــي كانــت محطــات توقــف مزدهــرة وحيــة فــي الطريــق مــن القــدس إلــى
يافــا ،اليــوم تــم عزلهــا عــن القــدس بواســطة جــدار الفصــل العنصــري ،ويمكــن
الوصــول إليهــا مــن رام اللــه مــن خــال طريــق واحــد فقط وسلســلة مــن األنفاق.
ســيكون هنالــك عــدد مــن اللقــاءات والمقابــات ،خــال جولتنــا ،ســتمكننا مــن

من  4:00 - 2:00مساءا

المدة :ساعتين* | مع ديوان فوياج

بيت لحم | نجمة بيت لحم

من  10:00صباحا 1:00 -ظهرا

المــدة :يــوم كامــل ( مــع مواصــات) 10.6 /كــم| مــا يقــارب  4ســاعات|
مشي معتدل | مع ديوان فوياج

المدة 3 :ساعات** | مع ديوان فوياج

بيت لحم | جولة في عالم الفن الفلسطيني المعاصر

المدة 3 :ساعات** | مع ديوان فوياج

ســوف ننتقــل مــن رام اللــه إلــى قريــة دومــا .وســنبدأ المســار مــن قريــة دومــا
الخالبــة إلــى جانــب الــوادي الصخــري المشــرف علــى وادي األردن .عبـ ً
ـورا بقريــة
المغيــر ،ســيأخذنا الطريــق إلــى منبــع عيــن ســامية..

من  10:00صباحا 1:00 -ظهرا

20/4

تأخــذك الجولــة بعيــدا عــن الطريــق العــام الكتشــاف
ســحر البلــدة القديمــة فــي بيــت لحــم وأحيائهــا الخالبــة
وتراثهــا العمرانــي إلــى شــارع النجمــة وكنيســة المهــد
اللــذان تــم تســميتهما مــن قبــل منظمــة األمــم
المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة «اليونســكو» إرثــا
امميــا عــام .2012

من  10:00صباحا 1:00 -ظهرا

المدة 3 :ساعات** | مع زور فلسطين

بيت لحم | جولة في بتير

اكتشــف اإلرث االممــي لقريــة بتيــر المعــرض للخطــر وتعــرف علــى طبيعتهــا
الخالبــة مــن خــال المشــي فــي شــرفاتها الجبليــة واســتمتع بتجربــة الهبــوط
عــن صخورهــا فــي وســط المناظــر الخضــراء الرائعــة .تصطحبــك الجولــة أيضــا
للتعــرف علــى مواقــع بتيــر التاريخيــة مثــل بــرك ســليمان الرومانيــة ونظــام الــري
القديــم وســكة الحديــد.

20/4

من  9:00صباحا 5:00 -مساءا

المــدة 8 :ســاعات ( المواصــات متوفــرة)|  20شــيقل إضافيــة
مقابل استخدام معدات الهبوط | مع بال ترحال.
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نابلس | أسرار نابلس

عرفهــا
يشــار إليهــا باســم «دمشــق الصغــرى» ،كمــا ّ
الرحالــة الفلســطيني ،المقدســي ،فــي القــرن
العاشــر .تحتفــظ المدينــة بهويتهــا الخاصــة ببــاد
الشــام .بنيــة فريــدة مــن نوعهــا وأجــواء فاتنــة.
ســتأخذنا هــذه الرحلــة فــي جولــة لزيــارة نابلــس عبــر
أحيــاء المدينــة الضيقــة الستكشــاف أماكنهــا الخفيــة ،وورش العمــل التقليديــة،
والقصــص والتقاليــد المحليــة.

06/4

من ال10:00صباحا 1:00 -ظهرا

المدة 3 :ساعات** | مع ديوان فوياج

سبسطية | التاريخ الموجز لسبسطية

يظهــر التــراث التاريخــي واألثــري لسبســطية( ،الســامرية
السبســطية العتيقــة) ،مــن جميــع جوانــب القريــة ،ويدعونــا
لنلقــي نظــرة مختلفــة علــى التاريــخ مــا بيــن األســاطير والواقــع.
فضــا
المشــاريع المحليــة المختصــة بحفــظ وتأهيــل التــراث،
ً
عــن المقاهــي المحليــة التــي ترحــب بزوارهــا .ميــزات تجعــل هــذه
ً
ً
ســاحرا لالستكشــاف.
مكانــا
القريــة

07/4
08/4

من  10:00صباحا 12:00 -ظهرا
 +من  3:00-1:00ظهرا
من  10:00صباحا 12:00 -ظهرا
 +من  3:00 – 1:00ظهرا

المدة 2 :ساعتين وخيارات مشي لمسافات طويلة*
| مع ديوان فوياج

مسار من جبع إلى سبسطية

ســنبدأ جولتنــا بالمشــي مــن قريــة جبــع باتجــاه سبســطية وهنــاك ســنقابل عمــال
الخــزف ،قبــل أن نواصــل مســيرنا علــى جبــال بايزيــد ،لنحظــى هنــاك بإطاللــة
ســاحرة علــى البحــر األبيــض المتوســط .ثــم نواصــل المســير حتــى نصــل إلــى

سبســطية ،لنأخــذ نظــرة مختلفــة علــى التاريــخ مــا بيــن األســاطير والواقــع.

12/4

من  9:00صباحا 5:00 -مساءا

المــدة :يــوم كامــل ( مــع مواصــات) 11.4 /كــم  /مــا يقــارب 4
ساعات /مشي معتدل | مع ديوان فوياج

جنين | شركة كنعان للتجارة العادلة ،برقين

كال مــن األعمــال التقليديــة والحديثــة لشــركة
مــن خــال هــذه الجولــة ،ستكتشــف ً
كنعــان للتجــارة العادلــة ،ومقرهــا برقيــن .ســنتعرف علــى العمليــة الكاملــة إلنتــاج
وتصنيــع زيــت الزيتــون واألطعمــة الفلســطينية األخــرى التــي تبــاع فــي أكثــر مــن
 18دولــة.

11/4

من  10:00صباحا 12:00 -ظهرا
 +من  3:00 – 1:00ظهرا
المدة :ساعتين* | مع ديوان فوياج

الظاهرية | نظرة أثرية

علــى حــدود صحــراء (النقــب) ،كانــت البلــدة جـ ً
ـزءا مــن المملكــة اإلدوميــة التــي
أنشــأت تحالفــات قويــة مــع األنبــاط ،وأخرجــت ملـ ً
ـوكا عظيمــة مثــل هيــرودس
األول .تظهــر البقايــا األثريــة وإعــادة اســتخدام األحجــار القديمــة فــي المبانــي
التاريخيــة دليــا علــى اســتمرار الســكن منــذ العصــور القديمــة.

14/4

من  10:00صباحا 1:00 -ظهرا

المدة 3 :ساعات** | مع ديوان فوياج

الرشايدة | ليلة موسيقية في صحراء الرشايدة

عــرض موســيقي مميــز فــي قلــب الصحــراء فــي المســاء يتلــوه عــرض
موســيقي تأملــي عنــد شــروق الشــمس يخلــد الشــعر الصحــراوي والحيــاة
الرعويــة بمشــاركة فنانيــن فلســطينيين وعالمييــن.

 –15/4< 14/4من  8:00مساءا 9:00 -صباحا

المــدة :تمتــد الفعاليــة علــى مــدار الليلــة ،المبيــت فــي خيمــة بدويــة
| مع ديوان فوياج.
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استكشف التراث الفلسطيني
يســعى الكمنجاتــي إلــى إحــداث أثــر ايجابــي علــى المــدن مــن خــال إبــراز تراثهــا
الثقافــي ،وخاصــة فــي الناطــق الريفيــة الفلســطينية .ولتحقيق هدفهــا ،تتعاون
جمعيــة الكمنجاتــي غيــر الربحيــة مــع مــع مختصيــن فــي الســياحة المحليــة.

ديوان فوياج

رحــات تمثــل الســياحة الثقافيــة والمســؤولة .رحلــة ديــوان تــرى الرحــات
الســياحية فرصــة حقيقيــة لرؤيــة واكتشــاف أصالــة فلســطين .األماكــن
ـن ال ُيخطــى علــى دروبهــا كثيـ ً
ـرا ترينــا كنــوز ثقافيــة،
الســياحية المعروفــة مــع أماكـ ٍ
طبيعيــة ،و تراثيــة مطعمــة بلقــاءات إثرائيــة .نخــوض غمــار الرحلــة لنصــل إلــى
قلــب المجتمــع الفلســطيني ،شــهادات رجــال و نســاء تظهــر أهــم مفاتيــح فهــم
الحقائــق المعاصــرة ،و تبــادل محبــة بشــرية دافئــة.

دليل الجوالت السياحية

باتبــاع مســار مهرجــان الكمنجاتــي ،رحلــة ديــوان تنظــم الزيــارات التاليــة خــال
فتــرة المهرجــان .هــذه الجــوالت يتــم تنظيمهــا مــع شــركاء محلييــن :شــركة
كنعــان للتجــارة العادلــة ،مركــز القــدس للدراســات ،مركــز اثــراء التــراث الثقافــي
فــي نابلــس ،مســار ابراهيــم ،مركــز الفسيفســاء فــي آريحــا ،بــال ترحــال ،زور
فلســطين ،ومــع مرشــدين ومختصيــن محلييــن.
لجميع الرحالت ،يرجى الحجز قبل  48ساعة على األقل ،من موعد الرحلة.

االنطالق سيتم في حال تجمع  8اشخاص على األقل.

اللغــة :دليــل ســياحي متمكــن باللغــة اإلنجليزيــة ســيقود الرحلــة .فــي حــال
الطلــب ،يمكننــا توفيــر أدلــة ســياحيين بلغــات أخــرى (العربيــة ،الفرنســية ،إلــى
آخــره).
معلومــات إضافيــة :أماكــن التجمــع ،الدليــل – ســيتم إبالغكــم بهــا عــن طريــق
الصفحــة اإللكترونيــة للمهرجــان وعــن طريــق البريــد اإلليكترونــي عنــد التســجيل.
رحــات يوميــة عنــد الطلــب (لألشــخاص والمجموعــات) :جــوالت بديلــة للقــدس
الشــرقية | بيــت لحــم | أريحــا | رام اللــه | مســارات | والمزيــد.

رسوم الرحالت:

*  2ساعة زيارة 35 :شيكل

**  3ساعات زيارة 100 :شيقل
(تشمل جوالت سياحية مع مرشدين)

يوم كامل سياحي «القدس عبر مجرى التاريخ» 140 :شيقل
(شاملة الجوالت المصحوبة بالمرشدين).
يوم كامل سياحي مشي وجولة سياحية 200 :شيقل
(شاملة الجوالت المصحوبة بالمرشدين والمواصالت).

ليلة موسيقية في صحراء الرشايدة 200 :شيقل
(شاملة المبيت والمواصالت ذهابا وايابا)
للتواصل:

ديوان فوياج

info@diwanvoyage.net | www.diwanvoyage.net
| Tel. + 970 (0)2 298 55 87
Mob. + 970 (0)568 67 13 02 | Mob. + 970 (0) 568 88 83 03
زور فلسطين

| info@visitpalestine.ps
www.visitpalestine.ps
Tel. +970 (0)2 277 1992
بال ترحال

nisreen@palterhal.ps |  www.facebook.com/palterhal
Mob. +970 (0) 59 8198 584
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قلنديا

22/4

 5:00مساءا مركز الطفل ،مخيم قلنديا عرض لجوقة كلية فاترن -أصوات شمالية

القدس

19/4

 10:00صباحا حديقة مستشفى اوجوستا فيكتوريا عرض موسيقي لجوجي :موسيقى ورقص غجري من راجستان

 5:00مساءا اسعاف النشاشيبي افتتاح المهرجان مؤتمر صحفي ومعرض صور للقرى الفلسطينية ما قبل 1948

 6:30مساءا اسعاف النشاشيبي عرض موسيقي لزينب أفيالل ومحمد امين األكرامي ،التقاليد األندلسية من المغرب إلى فلسطين
 5:00مساءا المعهد الفرنسي شتوبريو عرض فيلم «رحلة جميلة» يتبعه نقاش مع آلن فيبير المدير الفني للمهرجان

 7:30مساءا المســرح الوطنــي الفلســطيني -الحكواتــي عــرض موســيقي لســانجيت ياتــرا :رقــص غجــري وموســيقى مــن الهنــد إلــى مصــر20/30 -
شيقل
		

20/4

 11:00صباحا مدرسة دار الطفل العربي عرض لألطفال لفرقة الكمنجاتي «الموسيقية العظيمة» ،قصة موسيقية

 5:00مساءا اسعاف النشاشيبي محاضرة « ما بين المؤمن واالنسان» للفيلسوف يوسف صديق
 6:30مساءا كنيسة القديسة آن عرض موسيقي لبالكي سيسوكو ،آلة الكورا من مملكة ماندينكا

 8:00مساءا دار الطفل العربي (الساحة) عرض موسيقي ألصوت النساء الروحاني ،مع زينب افيالل وكاميال نابييفا 20/30 -شيقل

21/4
 11:00 22/4صباحا مدرسة سلوان االبتدائية عرض موسيقي لجوجي :موسيقى ورقص غجري من راجستان
 2:00ظهرا

باب العمود عرض موسيقي لموسيقيي النيل

 2:00ظهرا

ساحة المسجد األقصى -ابتهاالت االسراء والمعراج دراويش اسطنبول الصوفية

 4:00مساءا مركز الجالية االفريقية عرض موسيقي لبالكي سيسوكو ،آلة الكورا من مملكة ماندينكا وورشة عمل مع جوجي حول رقصة الكالبيليا
 6:00مساءا بيت ابراهيم (تحت الشجر) عرض موسيقي لريشاب براسانا ،الصوت الصوفي للناي البنصوري

23/4

 8:00مساءا دار الطفل العربي (الساحة) عرض لدروايش اسطنبول الصوفية 20/30 -شيقل

 11:00صباحا مدرسة برج اللقلق عرض لألطفال لفرقة الكمنجاتي «الموسيقية العظيمة» ،قصة موسيقية

 2:00ظهرا
		

ســاحة المســجد األقصــى -ابتهــاالت االســراء والمعــراج مــع فرقــة أحبــاب المصطفــى وفرقــة ديــوان ،أغانــي صوفيــة مــن
افريقيا الى فلسطين

 4:00مساءا كنيسة الفادي عرض لجوقة كلية فاترن ،أصوات شمالية 20/30 -شيقل

 6:00مساءا الهوسبيس الهندي العرض الختامي احتفال موسيقي مع الراقصين الغجر من راجستان ،جوقة كلية فاترن وفرقة ديوان

21
المرحلة الثالثة ( القدس)

بيت لحم

19/4
20/4

 5:00مساءا مركز الدوحة الثقافي محاضرة « القداسة عبر الماضي والتاريخ» للفيلسوف يوسف صديق

 5:00مساءا دار الندوة عرض لألطفال لساحر النيل محمد ضاحي ورقص التنورة الصوفي
 6:30مساءا دار الندوة عرض موسيقي لموسيقيي النيل –  10شيقل

رام الله

18/4

 11:00صباحا
 3:00ظهرا
 4:00مساءا
 6:00مساءا
 7:30مساءا

20/4

 4:00مساءا المعهد الفرنسي فيلم «اعزف فقط» يتبعه نقاش مع رمزي أبو رضوان مؤسس الكمنجاتي
 6:00مساءا الهالل األحمر -غزة عرض موسيقي لفرقة غزة الصوفية من الصوفي الى موسيقى البدو الشعبية

غزة

21/4
اريحا

21/4

جامعة بيرزيت ،محاضرة «الفن والمقدس» للفيلسوف يوسف صديق
مخيم األمعري ،ساحة النادي عرض لألطفال لساحر النيل محمد ضاحي ورقص التنورة الصوفي
مركز خليل السكاكيني فيلم «رحلة جميلة»
متحف محمود درويش محاضرة « الشعر والقداسة» للفيلسوف يوسف صديق
مسرح الهالل األحمر عرض بدوي ،مع رمضان حسان شاعر وريس مبارك من األقصر وفرقة السامر –  15/25شيقل

 6:00مساءا الهالل األحمر -خانيونس عرض موسيقي لفرقة غزة الصوفية
 10:30صباحا

		
 2:00ظهرا
 2:00ظهرا
 2:00ظهرا
 4:00مساءا
 5:00مساءا
 6:30مساءا
		

النبــي موســى إبتهــاالت للشــيخ يحيــى حســين مــع فرقــة أحبــاب المصطفــى وفرقــة ديــوان ،أغانــي صوفيــة مــن افريقيــا الــى
فلسطين
نبع عين السلطان افتتاح سوق الحرف اليدوية
نبع عين السلطان عرض موسيقي خارجي للمزمار البلدي
نبع عين السلطان ورشة عمل لألطفال لصناعة اآلالت الموسيقية لشحادة شاللدة
نبع عين السلطان عرض لفرقة أطفال أمواج
نبع عين السلطان عرض لجوقة كلية فاترن -أصوات شمالية
قصــر هشــام امســية فــي ديــوان قصــر هشــام الملكــي مــع موســيقيين وراقصيــن  -بالكــي سيســوكو ،ريشــاب براســانا ،كاميــا نابييفــا
والراقصين الغجر من راجستان  15/25شيقل
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يطا

15/4

 6:00مساءا

بركة الكرمل عرض موسيقي ارتجالي سانجيت ياترا :رقص غجري وموسيقى من الهند إلى مصر

الظاهرية

 9:00-10:30 14/4صباحا ساحة الحرجة افطار فلسطيني تقليدي
 10:30صباحا مقهى خوخة فيلم « أطفال النيل»
 12:00ظهرا ساحة المصلى عرض لرقص التنورة الصوفي
 3:00-1:30ظهرا حوش الصبار غداء فلسطيني تقليدي  25-35شيقل
ساحة المصلى ورشة عمل لألطفال لصناعة اآلالت الموسيقية لشحادة شاللدة
 2:30ظهرا
 5:00 -3:00مســاءا البلــدة القديمــة مســار موســيقي الموســيقى والعمــارة مــع فرقــة موســيقيو النيــل ،مشــروع جولــة ،الســاحر محمــد ضاحــي،
راقص التنورة من مصر وفرقة أطفال امواج
		
 5:00مساءا مغارة حوش الصبار عرض لريشاب براسانا ،الصوت الصوفي للناي البنصوري
 6:00مساءا ساحة الخوخة عرض موسيقي لموسيقيي النيل

الرشايدة

14/4
 6:00 15/4صباحا

 10:00مساءا خيمة أبو اسماعيل جلسة ارتجالية حول النار ،موسيقى ونجوم مع بدويين الرشايدة ،ديوان ،وموسيقيي النيل وفرقة اآلالت النحاسية

		

دورا الخليل

16/4

 3:00ظهرا
 4:00مساءا
 6:30مساءا

بني نعيم

ـل عــرض شــروق الشــمس مــع شــعر صوفــي وأصــوات مــن الطبيعــة مــع منــذر الراعي،الشــيخ يحيــى حســين ،ريشــاب براســانا +افطــار
المطـ ّ
فلسطيني تقليدي
المركز الكوري الفلسطيني عرض لألطفال لفرقة الكمنجاتي «الموسيقية العظيمة» ،قصة موسيقية
المركز الكوري الفلسطيني عرض لألطفال لساحر النيل محمد ضاحي ورقص التنورة الصوفي
المركز الكوري الفلسطيني عرض موسيقي روائع من الهند ،مع عازف الفلوت ريشاب براسانا و الراقصين الغجريين من راجستان

 5:00 16/4مساءا مدرسة بنات بني نعيم الثانوية عرض موسيقي للشيخ يحيى حسين مع فرقة أحباب المصطفى وفرقة ديوان ،أغاني صوفية من افريقيا
الى فلسطين
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عرابة

 4:00 11/4مساءا
 5:00مساءا
 6:30مساءا
		

المركز الثقافي -قصر عبد القادر فيلم «أطفال النيل»
قصر حسين عبد الهادي عرض لألطفال لساحر النيل محمد ضاحي ورقص التنورة الصوفي
قصــر الســبعة أبــواب عــرض موســيقي لكاميــا نابييفــا ،المقــام المزدهــر مــن أذربيجــان +عــرض لجوجــي :موســيقى ورقــص غجــري مــن
راجستان

المرحلة الثانية ( الجنوب)
مخيم العروب

13/4

 12:00ظهرا

مدرسة األونروا للبنات عرض لألطفال لجولة والفرقة النحاسية والجوقة البلجيكية

الخليل

 10:00 13/4صباحا معصرة عبد النبي ( شجرة الدر) بدء الفعاليات
 10:30صباحا البلدة القديمة عرض موسيقي متنقل ومزمار بلدي
 11:00صباحا حديقة الصداقة عرض موسيقي لموسيقيي النيل
 11:00صباحا 1:30 -مساءا وسط البلدة القديمة وأسواقها غداء شعبي تقليدي ومعارض حرف يدوية  25/35شيقل
حديقة الصداقة ورشة عمل لألطفال لصناعة اآلالت الموسيقية لشحادة شاللدة
 1:30ظهرا
المســجد االبراهيمــي إبتهــاالت للشــيخ يحيــى حســين مــع فرقــة أحبــاب المصطفــى وفرقــة ديــوان ،أغانــي صوفيــة مــن افريقيــا الــى
 3:00ظهرا
فلسطين
		
 5:00مساءا
 6:30مساءا

اسعاد الطفولة افتتاح المهرجان و مؤتمر صحفي ومعرض صور للقرى الفلسطينية ما قبل  + 1948عرض موسيقي لجوقة أمواج
اسعاد الطفولة عرض موسيقي لكاميال نابييفا ،المقام المزدهر من أذربيجان

 2:00ظهرا
 5:00مساءا

جمعية التعاون الثقافي الخليل_فرنسا عرض فيلم «رحلة جميلة»  +مناقشة مع آلن فيبر المدير الفني للمهرجان
مسرح نعم عرض لألطفال لفرقة الكمنجاتي «الموسيقية العظيمة» ،قصة موسيقية

 11:00 15/4صباحا اسعاد الطفولة فيلم «أطفال النيل»
 12:00ظهرا اسعاد الطفولة عرض لألطفال لساحر النيل محمد ضاحي ورقص التنورة الصوفي
 2:00-١2:00ظهــرا حديقــة الصداقــة والبلــدة القديمــة مســار موســيقي مــع الفرقــة النحاســية الملتويــة مــن بلجيــكا +غــذاء شــعبي ومعــارض حــرف يدويــة
 25/35شيقل
		
حديقة الصداقة عرض موسيقي لجولة والفرقة النحاسية والجوقة البلجيكية
 2:00ظهرا
الهالل األحمر قصص لألطفال مع الحكواتي طاهر باكير
 3:00ظهرا
 4:00مساءا حديقة الصداقة عرض موسيقي لفرقة السامر ،موسيقى الفلكلور البدوي

16/4

18
سبسطية

 9:00-10:30 07/4صباحا وسط البلد افطار فلسطيني تقليدي
 10:30صباحا قصر الكايد (الساحة) فيلم «أطفال النيل»
 12:00ظهرا قصر الكايد (الساحة) عرض رقص التنورة الصوفي
 3:00-1:30ظهرا وسط البلد غداء فلسطيني تقليدي  25-35شيقل
وسط البلد عرض خارجي مزمار بلدي
 2:00ظهرا
وسط البلد ورشة عمل لألطفال لصناعة اآلالت الموسيقية لشحادة شاللدة
 2:00ظهرا
الساحة عرض لفرقة ايقاعات الكمنجاتي
 3:00ظهرا
البد عرض لألطفال لفرقة الكمنجاتي «الموسيقية العظيمة» ،قصة موسيقية
 4:00مساءا
ّ
 5:00مساءا الســاحة الداخليــة للمســجد إبتهــاالت للشــيخ يحيــى حســين مــع فرقــة أحبــاب المصطفــى وفرقــة ديــوان ،أغانــي صوفيــة مــن افريقيــا
الى فلسطين
		
 6:30مساءا الساحة الخارجية للمسجد عرض موسيقي لموسيقيي النيل

08/4

جنين

10/4

11/4
برقين

11/4

 9:00-10:30صباحا وسط البلد افطار فلسطيني تقليدي
 10:30صباحا قصر الكايد فيلم «رحلة جميلة»
 12:30ظهرا قصر الكايد قصص لألطفال مع الحكواتي طاهر باكير
 3:00-1:30ظهرا وسط البلد غداء فلسطيني تقليدي  25-35شيقل
وسط البلد عرض خارجي مزمار بلدي
 2:00ظهرا
قصر الكايد (الساحة) عرض لألطفال لساحر النيل محمد ضاحي
 3:00ظهرا
 3:00ظهرا
 4:00مساءا
 4:00مساءا
 6:30مساءا

مخيم جنين ،مسرح الحرية فيلم «أطفال النيل»
مخيم جنين ،مسرح الحرية عرض لألطفال لساحر النيل محمد ضاحي ورقص التنورة الصوفي
مسرح الحرية ،جنين فيلم «رحلة جميلة»
مدرسة فاطمة خاتون عرض موسيقي لموسيقيي النيل –  10شيقل

 11:00صباحا الجامعة العربية األمريكية محاضرة «مفهوم القداسة العام في الوثنية وفي ديانات التوحيد الثالث» ليوسف صديق
 4:00مساءا
 5:00مساءا

مركز خوخة عرض لألطفال لفرقة الكمنجاتي «الموسيقية العظيمة» ،قصة موسيقية
مركز خوخة عرض موسيقي لجولة والفرقة النحاسية والجوقة البلجيكية
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برنامج المهرجان
معظم العروض مجانية

المرحلة األولى ( الشمال)

نابلس

 5:00 05/4مساءا
		

 7:00مساءا
		

06/4

مركــز تنميــة مــوارد المجتمــع مؤتمــر صحفــي الفتتــاح المهرجــان فــي الشــمال معــرض صــور للقــرى الفلســطينية مــا قبــل  + 1948عــرض
موسيقي لثالثي شغف

خــان الوكالــة عــرض موســيقي للشــيخ يحيــى حســين مــع فرقــة أحبــاب المصطفــى وفرقــة ديــوان ،أغانــي صوفيــة مــن افريقيــا الــى
فلسطين  10 -شيقل

 11:00صباحا مدرسة بنات الوكالة ،مخيم عسكر الجديد عرض لألطفال لساحر النيل محمد ضاحي

 3:00ظهرا

مركز الطفل الثقافي (المسرح) فيلم « أطفال النيل»

 5:00مساءا

مركز الطفل الثقافي (المسرح) فيلم « رحلة جميلة»

08/4

 5:00مساءا

حديقة قهوة الشيخ قاسم عرض موسيقي للشيخ يحيى مع منذر الراعي وعرض لثالثي شغف.

09/4

 11:00صباحا مدرسة بنات الوكالة ،مخيم عسكر القديم عرض لألطفال لجوجي :موسيقى ورقص غجري من راجستان

 7:00مساءا
 7:00مساءا

 4:00مساءا

 7:00مساءا

خان الوكالة عرض موسيقي لجوجي :موسيقى ورقص غجري من راجستان 10 -شيقل

حديقة مكتبة بلدية نابلس  -المنشية عرض لألطفال للساحر محمد ضاحي ورقص التنورة الصوفي

 11:00صباحا مدرسة بنات الوكالة ،مخيم بالطة عرض لألطفال لفرقة الكمنجاتي «الموسيقية العظيمة» ،قصة موسيقية

 5:00مساءا

 7:00مساءا

كفر رمان

07/4

خان الوكالة عرض موسيقي لفرقة السامر 10 -شيقل

مركز التطوير المجتمعي -مخيم عسكر الجديد عرض موسيقي لجولة والفرقة النحاسية والجوقة البلجيكية

 5:00مساءا

10/4

خان الوكالة عرض موسيقي لموسيقيي النيل –  10شيقل

مركز حمدي منكو محاضرة « الثقافة ،الدين ،أيهما أول؟» ليوسف صديق

خان الوكالة عرض موسيقي لجولة والفرقة النحاسية والجوقة البلجيكية 10 -شيقل

 10:00صباحا خلوة الرمان عرض لألطفال لفرقة الكمنجاتي «الموسيقية العظيمة» ،قصة موسيقية
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محاضرات « االسالم والفن»
يوسف صديق ا فيلسوف وعالم أنثروبولوجي -تونس

يوســف صديــق تونســي وعالــم أنثروبولوجــي
متخصــص فــي اليونــان القديمــة وأنثربولوجيــا
القــرآن .حاصــل علــى درجــة الماجســتير بالفلســفة
درس فــي عــدة
واألدب الفرنســي والحضــارةّ .
مؤسســات .كمــا عمــل كصحفــي فــي صحيفــة
تونســية .وفــي عــام  1988حصــل علــى دبلــوم فــي
صديــق العديــد مــن
اللغــة اليونانيــة والحضــارة مــن جامعــة باريــس الثالثــة .نشــر ّ
الكتــب والترجمــات القائمــة علــى اليونــان القديمــة والتــراث اإلســامي.
"الثقافة ،الدين ،أيهما أول؟" ا نابلس

يفتتــح المحاضــر سلســلة محاضراتــه الســت بعــرض شــامل للمعادلــة الكونيــة
بيــن ممارســة اإلنســان لحياتــه اليوميــة والتصــدي للمخاطــر والكــوارث والتعامــل
مــع أفــق المــوت المحتــوم ،وبيــن تجميــع كل هــذه الممارســات واألحاســيس
فــي منظومــة دينيــة تجبــره علــى إقامــة الطقــوس وقواعــد التعبــد وتأصيــل
إختالفــه مــع الثقافــات المحيطــة بــه أو المعاديــة لــه.
"مفهوم القداسة العام في الوثنية وفي ديانات التوحيد الثالث" ا جنين

يتحــدد مفهــوم القداســة قبــل كل شــيء بالتموضــع فــي موقــع يكــون المعبــد
وهــو إمــا بيــت اآللهــة أو اإلاله الواحــد وإمــا مخــزون األســاطير والتطلعــات إلــى
مــا بعــد أفــق المــوت .ومــن ديانــة إلــى أخــرى يختلــف اإلدراك إلــى مــا نســميه
اليــوم المقــدس أي مــا يفصــل الحيــاة العاديــة والفانيــة والمتجــددة يوميــا عــن
أمــل حيــاة خالــدة فــي عالــم آخــر .وهنــا نتعــرض للمنعطــف الدي أسســه اإلســام
عندمــا جــاوز مفهــوم المقــدس إلــى مفهــوم الحــرام.
"الفن والمقدس" ا بيرزيت

لعــل الديانــة المســيحية التــي نشــأت فــي فلســطين هــي التــي تبــرر الجمــع بيــن
مفهومــي الفــن والقداســة .إذ أن الديانــة اليهوديــة والتوحيــد اإلســامي عندمــا
ينفــران مــن التشــخيص والصــورة قــد حــوال العمــل المخيالــي إلــى ممارســات
ثقافيــة أخــرى بينمــا قــد شــجعت المســيحية بعــد أن تبلــورت تاريخيــا علــى عــرض
مأســاة المســيح ومســألة الفــداء والصلــب التــي ال يعتــرف بهــا اإلســام مثــا.

"الشعر والقداسة" ا رام الله

يتحــدث صديــق عــن الخيــط الرفيــع بيــن القداســة والشــعر مــن أفالطــون إلــى
القــرآن  ،وعــن معانيهــا المزدوجــة.

ويوضــح كيــف الشــعراء وخاســة محمــود درويــش ســد الحيــز الخطيــر الــذي يتخلــل
الفجــوة بيــن مــا يســميه الديــن كالم اللــه وبيــن مــا يجــرؤ عليــه الشــاعر فــي أن
يذهــب بــكالم اإلنســان إلــى أقاصيــه ،فــي غيــاب كل نجــدة إالهيــة.
"القداسة عبر الماضي والتاريخ" ا بيت لحم

تؤكــد األنثروبلوجيــا أن الماضــي يتحــدد بتسلســل األجيــال ثــم بتذكــر أحــد األجــداد
الــذي عاصــر زمنــا مــن اإلزدهــار الزراعــي وحقــق تآلفــا بيــن أفــراد المجموعــة أو
القبيلة.وبمــرور الزمــن يصبــح هــذا الجــد مثــا أعلــى تتطلــع مــن خاللــه األجيــال
إلــى مســتقبل أفضــل وربمــا يصبــح إالهــا كمــا فــي الديانــات الوثنيــة ،غيــر أن
الديانــات الموحــدة إعتمــدت مفهــوم النبــوة والرســالة الســماوية عندمــا حــددت
فاصــا جذريــا مــا بيــن الســماء واألرض.
"ما بين المؤمن واالنسان" ا القدس

يحــاول صديــق فــي هــذه المحاضــرة أن يشــرح لنــا التــدرج فــي تاريــخ اإلنســانية
فــي ديانــات اإلنتمــاء وثنيــة كانــت أم موحــدة مــن ديــن خــاص يغــار عليــه و يــذود
عنــه إلــى مفهــوم اإلنســان الــذي يشــترك فيــه كل هــؤالء بــا إســتثناء ،ففــي
عصرنــا الحاضــر ال يمكــن أن يقبــل التفاضــل بيــن وثنــي وموحــد وبيــن بــوذي
ومســيحي...بل ال بــد مــن التطلــع إلــى توحــد جديدفــي اإلنتمــاء لإلنســانية دون
غيرهــا مــن مواقفهــا مــن هــذا الديــن أو ذاك.
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فيلم
فيلم «رحلة جميلة» لطوني جاتليف
فرنسا  1992-ساعة و 43دقيقة

هــذا الفيلــم الدينــي يــروي ،مــن خــال
الموســيقى ،رحلــة الشــعب الغجــري
مــن الهنــد الــى اســبانيا ،عبــر العالــم
العربــي وتركيــا وأوروبــا الشــرقية.
“ “Latcho Dromوالتــي تعنــي «أتمنــى
ـا
لــك رحلــة جميلــة» بالرومانيــة ،يبقــى عمـ ً
فريـ ً
ـدا مــن نوعــه فــي نهجــه الســينمائي،
ً
ً
حقيقيــا للموســيقى التقليديــة.
وتشــييدا

معرض الصور
القرى الفلسطينية قبل 1948
مــن مجموعــة الدومينــكان معهــد الكتــاب الفرنســي المقــدس فــي
القــدس
بفضل السيد جان ميشيل دي تاراجون

الصــور القديمــة التــي عرضــت خــال مهرجــان الكمنجاتــي مختــارة مــن مجموعــة
خاصــة بــدأت خــال فتــرة الحكــم العثمانــي فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر
بواســطة باحثيــن فرنســيين جــاءوا إلــي القــدس لدراســة علــم اآلثــار و كتــاب
القديســين  ,المجموعــة اليــوم تتألــف مــن  25.000صــورة فوتوغرافيــة .

يضم سووا ديفي (انظر صفحة  )14وموسيقيي النيل (انظر صفحة .)8
سيعرض الفيلم في:
نابلس ,سبسطية ,جنين ,الخليل ,رام الله ,القدس

فيلم « اعزف فقط» لديميتري شيمنتي
ايطاليا  58 - 2012-دقيقة.

مجموعــة مــن الرجــال و النســاء يعملــون
فــي جمعيــة الكمنجاتــي ،التــي تؤمــن
بــأن الموســيقى هــي وســيلة للتحــرر
واالنطــاق« .اعــزف فقــط» هــو فيلــم
يتنــاول قضيــة الكرامــة اإلنســانية والفــن.

فــاز هــذا الفيلــم بأفضــل فيلــم متوســط
الطــــول ،عــن جائــزة الطفــل واألســرة،
ومهرجــــان الجزيــرة لألفــام الوثائقيــة ،الدوحــة ،قطــر.2014 ،
سيعرض الفيلم في:
غزة

هــذا أول معــرض يقــدم توضيحــات مــن خــال الصــور التــي تســلط الضــوء علــى
مــا تبقــى مــن حيــاة القريــة فــي الماضــي  ,الطبيعــة الجميلــة و الحقــول الخضــراء
بيــن التــال و الســهول و هــذا التناغــم البيئــي يعــود إلــى الماضــي القريــب
نســترجع بــه الحنيــن مــن حلقــات الذاكــرة ذات الفخــر للشــعب الفلســطيني.
معرض الصور سيكون في:
نابلس ,الخليل ,القدس
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عروض موسيقية :ابداع وارتجال
ابداع وارتجال بدوي

استحضار الصحراء والحياة البدوية من خالل الموسيقى و الشعر البدوي

مــع رمضــان حســن شــاعر و ريــس مبــارك مــن األقصــر ،و
فرقــة الســامر.

الشــعر العربــي ،القســوة ،الزهــد ,التأمــل ،وحيــاة البــدو،
جميعهــا ولــدت فــي الصحــراء ،حيــث عــدد حبــات الرمــل
يســاوي أعــداد نجــوم الســماء الالمتناهيــة ،وتعــززت مــن
خاللهــم الديانــات التوحيديــة التــي تدعــو لإليمــان بخالــق
واحــد فــي الكــون.

الحيــاة البدويــة والرعويــة هــي جــذور الحضــارة العربيــة التــي
تنتشــر فــي قلــب وادي النيــل وفــي جبــال األوراس الجزائريــة.

هــذا العــرض هــو اســتحضار شــعري وموســيقي للتقاليــد التــي تتالشــى مــع
مــرور الزمــن ،كالرمــل الــذي يمحــو آثــار الماضــي..

مــن الزجــل الفلســطيني إلــى ملحمــة الهاللــي ،ومــن مجنــون ليلــى إلــى أبيــات
النســاء الجليــات المؤسســات ،الخنســاء ورابعــة العدويــة ،ســنعبر تضاريــس
الشــعر ونســتغيث بالذكريــات األبديــة.
العرض في:
رام الله

ســانجيت ياتــرا | شــعراء ،موســيقيون ،راقصــون وفنانــون غجــر مــن
الهنــد إلــى مصــر.

مع:
مــن راجســتان :فرقــة جوغــي /ســووا و ماليــكا ديفــي،
رقصــة الكالبيليــا
مــن مصــر :ريــس مبــارك /ريــس محمــود مــراد ،الربابــة/
رمضــان عطــا ،اليرغول/إلهــام محمــد مــراد ،غنــاء
بمشاركة فرقة السامر

تأثــر الملــك الفارســي الصالــح ،بهــرام دجــور ،بشــكاوى رعايــاه المحتاجيــن الــذي
طالبــوا بالموســيقى لالحتفــال مثــل النــاس األغنيــاء ،أرســل والــد زوجتــه والــذي
يســكن فــي وادي الجانــج ،اثنــي عشــر ألــف موســيقي .عندمــا وصلــوا ،أمــر
ـارا وثـ ً
كال منهــم حمـ ً
ـورا،
الملــك بهــرام بــأن يعتاشــوا مــن فالحــة األرض :فأعطــى ً
ومخزونـ ًـا مــن الــذرة .وبعــد عــام ،بــدوا لــه جائعيــن تمامـ ًـا :ببســاطة فقــد تناولــوا
ـاال حريريــة علــى
الثــور والحبــوب .غضــب الملــك ونصحهــم بتهكــم أن يضعــوا أحبـ ً
آالتهــم ،وأن يقفــزوا علــى حميرهــم وليذهبــوا ويعتاشــوا مــن موســيقاهم.
هنــا تبــدأ أســــطورة الموســــيقيين الغجرييــن القادميــــن مــــن غــرب الهنـــــد
والمســافرين إلــى الشــرق األوســط تحــت مســميات مختلفــة :غجــر ،حلــب ،نــور،
جماســي ،بهلوانــات ،مســاليب.
العروض في:
يطا  ,القدس

ما وراء الموسيقى!
ورشة عمل لألطفال
شحادة شاللدة | صانع اآلالت الموسيقية

تســعى جمعيــة الكمنجاتــي دائمـ ًـا للمحافظــة علــى
التــراث الفلســطيني ،وتقــدم الدعــم للمشــاريع
المختلفــة التــي تتبنــى ذلــك ،ومــن ضمنهــا مشــروع
فــن صنــع اآلالت الموســيقية .مثــل هــذا الفــن
ّ
يتطلــب إصــاح اآلالت وصناعتهــا بحرفيــة وتقنيــة
عاليــة .شــحادة ،عضــو مــن أعضــاء الكمنجاتــي،
حاصــل علــى دبلــوم فــي صناعــة وترميــم اآلالت الوتريــة .وشــهادة فــي طــاء
وتزييــن اآلالت الموســيقية .وهــو يشــرف علــى ورشــات عمــل محليــة ،لتصنيــع
اآلالت الوتريــة ،إلثــارة االهتمــام و الفضــول عنــد األطفــال.
ورش العمل في:
سبسطية ,الخليل ,الظاهرية ,اريحا
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يتعلــم لهجاتهــم الموســيقية الكالســيكية منــذ ســن مبكــرة ،وبــدأ بــاألداء علــى
المســارح المرموقــة فــي الهنــد وأنحــاء العالــم.
العروض في:
الظاهرية ,الرشايدة ,الخليل ,دورا الخليل ,اريحا ,القدس

من أوروبا

مشروع جولة | جولة :فرقة موسيقية وجوقة من بلجيكا/فرنسا

األكورديــون ،الكمــان واآلالت النفخيــة والنحاســية ،الساكســفون واإليقــاع.

تقــدم الفرقــة قطــع موســيقية متنوعــة لبــاخ ،باإلضافــة لموســيقى الجــاز
ً
مــرورا باأللحــان التقليديــة مــن هنــا وهنــاك .بعيــدا عــن األمــور
القديمــة،
االعتياديــة فإننــا نرقــص ،ونبكــي ،ونضحــك.
أغان
جوقة واحد قهوة ،اثنان ،ثالث
ٍ
مع باتريك جونيو ،اإلشراف الموسيقي

بفضــل قائــد الجوقــة الموســيقية باتريــك وعــازف الجيتــار جــان كلــود كولــن فــإن
 ٣٥مغنيــا مــن مختلــف األرجــاء يعيــدون احيــاء باقــة مــن األغانــي الفرنســية
الشــهيرة وغيرهــا … و لكنهــم يقدمونهــا اآلن مــع حــس الدعابــة البلجيكــي و
بأســلوب متنــوع ومختلــف!
العروض في:
نابلس ،برقين ،مخيم العروب ،الظاهرية ،الرشايدة ،الخليل

جوقة كلية فاترن | األصوات الشمالية -السويد

مــع :اوف جوتنــغ قائــد الجوقــة /غيتــان
جالنــس عــازف البيانــو /جــون هينيغســون
علــى النــاي و الساكســفون /أندريــس جالنــس
علــى الكونترابــاص.
ولــد هــذا المشــروع« ،جولــة» مــن ائتــاف واســع مــن عشــاق الموســيقى،
موســيقيين و مغنييــن مــن بلجيــكا وفرنســا .ويضــم المشــروع فرقتيــن
موســيقيتين :الفرقــة النحاســية الملتويــة وجوقــة واحــد قهــوة ،اثنــان ،ثــاث
أغانــي.
الفرقة النحاسية الملتوية

مع الوا بوديمونت ،اإلشراف الموسيقي والتأليف

أربعــون موســيقيا اندمجــوا! هــم رجــال ونســاء و ومعلمــون ،وعاطلــون عــن
العمــل ،وطــاب ،وفنانــون ،وموظفــون حكوميــون .وعلــى اختالفاتهــم ،ال
شــيء يجمــع بينهــم إال الرغبــة فــي خلــق وعــزف الموســيقى معـ ًـا .جمعــوا بيــن

ثمانيــة وثالثــون مغنيــا مــن جوقــة كليــة
فاتــرن جــاؤوا مــن مدينــة جونكوبينــغ الصغيــرة
وبحيرتهــا المســماة فاتــرن .جميعهــم اختــاروا دراســة الموســيقى فــي مدرســة
تعتبــر احــدى المــدارس التــي تمثــل شــكال مــن أشــكال التعليــم االســكندنافي
التقليــدي والــذي يزيــد عمــره عــن القــرن.

الفرقــة المعروفــة متمرســة فــي الموســيقى الســويدية الفلكلوريــة ،مادريجالز،
والبــوب والجــاز المعاصــر ..فــي جولتهــم معنــا ،سيكشــفون الســتار عــن بعــض
مؤلفــي الموســيقى مثــل ثايمــان أو نيســتد .كمــا ســيعزفون لنــا مقتطفــات
مــن العمــل الموســيقي الرائــع «كارمينــا بورانــا» للمؤلــف كارل أورف.
العروض في:
اريحا ,قلنديا ,القدس
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من تركيا

دراويش اسطنبول | الرقصة الصوفية لجالل الدين الرومي

هــادي دوران،قائــد الفرقــة /دورســان شــاهين ـ غنــاء /بكيــر شــاهين بالوولــو -عــود/
حســين أفنــي اوزيــدان -نــاي /ســميح أوزداميــر -الكمــان /إريجــان بويــراز -آالت
اإليقــاع /ريهــا إيرموجــو -قانــون.

من الهند

جوجي | موسيقى الغجر ورقصة سحرة الثعابين
من صحراء راجستان

راجســتان (شــمال غــرب الهنــد) هــي « أرض األمــراء»
حيــث نشــأ الغجــر فــي الشــرق وفــي أوروبــا .فــي زمــن
قديــم حيــث كان المئــات مــن المجتمعــات المبدعــة تعــود
وتنطلــق الــى الطريــق بعــد ســقوط مملكاتهــم.

ســووا ديفــي وابنتهــا ماليكــة جــاؤوا مــن الطائفــة
البدويــة مــن جوجــي .بتحريــك قماشــة او رجــل واحــدة،
تعلــن رقصاتهــم عــن مصيــر امــرأة غجريــة حكــم عليــه
بالرقــص إللــه شــيفا .كونهــا جــزء مــن عشــيرة الســحرة
الثعابيــن ،فإنهــم يقلــدون أفعــى الكوبــرا فــي رقصهــم.
أصواتهــم الحــادة تتناغــم مــع صــوت البونجــي (الكالرينت
المــزدوج).

«الهــال» ظاهــرة وجدانيــة مــن الســمع الروحــي (الســماء) والرقــص الدينــي
(الحضــرة) .و«الســماء» هــي «ذكــر» يتغنــى بــه المواولية العثمانييــن ،المواولية
العــرب والصوفيــون فــي الشــرق؛ فهــي ّ
تعلــم ذكــر اللــه ،الــذي ال حــدود لــه ،مــع
كل حركــة التفافيــة.

كعــازف منفــرد ،ومــؤذن فــي الجامــع األزرق فــي اســطنبول و باحــث فــي
مجــال موســيقى الصوفيــة العثمانيــة ،الســيد هــادي دوران يقــدم المقطوعــات
الموســيقية األكثــر رواجـ ًـا حــول العالــم يعبــر فيهــا عــن الحــب اإللهــي.

خــال تعويذاتــه الكونيــة ،ودورانــه الدرويشــي ،يمــد ذراعيــه ليشــير بيــده اليمنــى
إلــى الســماء باتجــاه الجنــة ويشــير بيســراه باتجــاه األرض طريقـ ًـا للنعمــة اإللهيــة.
هــذا الســحر يجــب أن ُيــرى :دوران رجــال فــي مالبســهم البيضــاء الفضفاضــة
يرمــزون لحركــة الكواكــب والنجــوم.
العرض في:
القدس

برنامج األطفال والعائالت في:
نابلس ,مخيم عسكر القديم ،عرابة ,يطا ,الخليل ,دورا الخليل ,القدس ,اريحا

ريشاب براسانا | الصوت الصوفي للناي البنصوري

مــع جوليــان دي مايولــو ،طبلــة «درم»  -تلميــذ المايســترو
األســطوري انينــدو تشــاترجي

يخبرنا فالســفة الهند القديمة عن آلة الفلوت الموســيقية
التــي تجســد االتحــاد بيــن الطبيعــة والــذات االلهيــة .واليــوم
نســتضيف األب الروحــي لهــذه اآللــة النفخيــة (الفلــوت)،
ريشــاب براســانا ،الــذي بــدأ الموســيقى الهندســتانية
حامــا
الكالســيكية منــذ صغــر ســنه ،وأخــذ يجــوب العالــم
ً
معــه آلتــه الموســيقية ليقــدم عروضـ ًـا يجســد فيهــا إلحــاح
الكــون مــن حولنــا ودعوتــه لنــا نحــن البشــر بالتفكــر.

ابــن وتلميــذ عــازف النــاي و( األوبــا) المايســترو راجنــدا براســانا ،ريشــاب بــدأ
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من أفريقا

الشيخ يحيى حسين | الصوت األسطوري لتنزانيا
مع هارونا عمري ليسو ،غناء

بــاد الزنــج « أرض الســود» هــو االســم الــذي
اطلقــه الرحالــة العــرب والجغرافييــن مــن
القــرن العاشــر للــدول الســاحلية مــن ســاحل
شــرق افريقيــا ،حيــث تندمــج المكونــات
الطبيعيــة مــن المنطقــة مــع آالف التقاليــد
والمعــارف مــن الشــرق.

قصائد الشــيخ يحيى حســين هي أيضا باللغة العربية أو الســاحلية ومواضيعها
تثنــي علــى اللــه ومحمــد ،وتشــرح واجبــات المســلمين ،وتربــط المعرفــة بالجنــة
والنــار ،وتحتفــل بالحيــاة.
هــو رجــل بصــوت اســطوري ،يذكرنــا بالمنشــد المصــري الكبيــر ســيد النقشــبندي.
وعلــى الرغــم مــن تأثــره الواضــح مــن الشــيخ محمــد عمــران ،إال أن لديــه أســلوبه
الخــاص مــع لمســة مــن الثقافــة األفريقيــة ،موســيقاه تنقــل الضــوء والفــرح.
العروض في:
نابلس ,سبسطية ,الخليل ,الرشايدة ,بني نعيم

بالكي سيسوكو | فن الكورة ومملكة الماندينغ

يســكن فــي باماكــو ،لــم يتوقــف شــغف بالكــي
بالبحــث واكتشــاف الصــوت المرهــف والرقيــق
لتلــك اآللــة القيثاريــة فــي ماندينــغ .عبــر اســتمراره
ومواصلتــه إلحيــاء التقاليــد الموجــودة فــي هــذه
المنطقــة وتدريباتــه الموســيقية المســتمرة،
ً
شــيئا دائــم الحركــة،
أصبحــت موســيقى بالكــي
وهــذه الموســيقى مســتمدة مــن موســيقى
بلــده ،موســيقى الماندينغــو ،لكنــه يعيــد عزفهــا بطريقــة جديــدة ومختلفــة .لــم
يتــردد بالكــي سيســوكو فــي تطويــر فنــه ،بــل أخــذ يدمجــه مــع تقاليــد موســيقية
أخــرى مــن الهنــد والصيــن وفرنســا ،والمغــرب ومدغشــقر.

يســتحضر سيســوكو مــن خــال آلــة الكــورة التــراث الملكــي ألفريقيــا،
واإلمبراطوريــات العظيمــة ،كإمبراطوريــة ماندينــكا التــي تأسســت فــي القــرن
الثالــث عشــر علــى يــد اإلمبراطــور ســوندياتا كيتــا .كل موســيقيي هــذه القبيلــة
مــا زالــوا يــروون قصصــه وبطوالتــه مــن خــال أغانيهــم.
العروض في:
اريحا ،القدس

من أذربيجان

كاميال نابييفا | تقاليد المقام المزدهر

هالــة مــن المقــام تحملهــا الموســيقى األذربيجانيــة
الممتــدة نتيجــة إبداعهــا الالمتناهــي ،والمســتوحى
مــن التقاليــد الفارســية التــي تندمــج ألحانهــا علــى
نفــس النهــج ،وتعــد الموســيقى األذربيجانيــة مــن أعقد
أشــكال الفــن الــذي يتنــاول مواضيــع علمانيــة فصيحــة
قــد تكــون موســيقاها ارتجاليــة فــي أوضــاع محــددة
(مشــابهة للمقامــات) .وللموســيقى األذربيجانيــة
جــذور فــي الصــاة والتهليــل.

وفــي ســن الثانيــة عشــر ،فــازت الفتــاة الموهوبــة
كاميــا نابييفــا بالجائــزة األولــى في المســابقة الوطنية
لألطفــال ومنــذ ذلــك الحيــن والموســيقى مصيرهــا .أثنــاء دراســتها فــي الوقــت
الحاضــر فــي المعهــد العالــي للفنــون فــي باكــو ،تقــوم كاميــا بــأداء العــروض
فــي جميــع أنحــاء أذربيجــان ،وخصوصــا للبرامــج التلفزيونيــة .ولجولتهــا األولــى
فــي الخــارج ،تحــاط كاميــا باثنيــن مــن أروع قائــدي الفــرق الموســيقية :إيلشــان
مانســوروف وأالكبــار ألكبــروف.
العروض في:
عرابة ،الخليل ،القدس ،نابلس ،اريحا
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كمــا ســيحضر المهرجــان ،مؤســس فرقــة «موســيقيون النيــل» ،محمــد مــراد،
ـا لعائلتــه و أصدقائــه.
الــذي اعتــاد أن يجــوب العالــم ممثـ ً

وســيتضمن المهرجــان رقصــة التحطيــب ،وهــي رقصــة شــعبية بصعيــد مصــر،
بــدأت كرياضــة فــي العصــور الفرعونيــة واســتمرت إلــى يومنــا هــذا .رقصــة تعبــر
عــن التــراث الشــعبي والطقــوس االجتماعيــة.
كمــا ســيرافقنا الطفــل باســتود مــن حــي أبــو جــود؛ ليقــدم لنــا عرضـ ًـا متميـ ً
ـزا مــن
رقصــة التنــورة ،وهــي رقصــة ذات أصــول صوفيــة التــي أصبحــت اليــوم إحــدى
ً
ً
خالعــا الطبقــات
مبتهجــا،
طقــوس االحتفــال .بحــركات دائريــة ،يــدور باســتود
الملونــة المزركشــة التــي يرتديهــا واحــدة تلــو األخــرى ،بينمــا يمـ ّـد ذراعيــه إلــى
األعلــى راغبـ ًـا الوصــول إلــى الســماء الروحــي.

المزمــار ،آلــة نفــخ موســيقية ،يعــزف بهــا فــي مناســبات الــزواج ،الطقــوس
الدينيــة والشــعائرية .وللكمنجاتــي نصيبــه أيضـ ًـا فينضــم إلينــا ملــكا العــزف علــى
المزمــار ،ريــس قينــاوي بخيــت ،و رمضــان عطــا.
ً
وأخيرا وليس آخرا سيحب األطفال عرض الساحر ،محمد ضاحي.
+

فيلم « أطفال النيل» أورلي شولر
فرنسا  46 _ 2013دقيقية  /بالعربية واالنجليزية

مــن خــال عيــون األطفــال ،يرصــد لنــا الفيلــم
«أطفــال النيــل» رحلــة خاصــة مــن قلــب الحيــاة
التقليديــة التــي تســودها المالمــح الغجريــة فــي
حــي أبــو جــود باألقصــر ،وهــو ليــس بعيــدا عــن
معبــد الكرنــك .كمــا ويصــور لنــا روضــة و باســتود،
طفليــن مــن عائلــة محمــد مــراد ميدجالــي ،رئيــس
الفرقــة المشــهورة عالميـ ًـا« :موســيقيون مــن نهر
النيــل» .تتكــون عائلــة محمــد ،قبيلــة المتاقيــل،
ً
ـخصا ،وهــي أكبــر عائلــة مــن الموســيقيين التقليدييــن فــي صعيــد
مــن  70شـ
ً
معبــرا عنهــا الطفليــن،
مصــر .يــروي لنــا الفيلــم هــذه الفوضــى الســحائرية
ســائرين علــى األقــدام ،راكبيــن علــى ظهــور الخيــل أو فــي المركــب (الفلوكــة)،
فيأخذنــا روضــة وبوســتاد الكتشــاف تفاصيــل حياتهــم اليوميــة واستكشــاف

عوالمهــم :فــي الزقــاق ،الحــي ،ضفــاف نهــر النيــل والمهرجانــات التقليديــة.
برنامج لألطفال والعائالت

العروض الموسيقية وعروض األفالم:
نابلــس ,سبســطية ,جنيــن ,عرابــة ,الخليــل ,الظاهريــة ,الرشــايدة ,دورا الخليــل,
رام اللــه ,بيــت لحــم ,القــدس ,اريحــا

من المغرب
زينــب أفيــال ومحمــد األميــن االكرامــي | التقليــد االندلســي مــن
المغــرب إلــى فلســطين

يأخذنــا أصــل الموســيقى األندلســية
إلــى جنــوب إســبانيا ،حيــث ازدهــر وجــود
المســلمين منــذ القــرن الثامــن حتــى
الخامــس عشــر ،ويعــود ذلــك الــى زريــاب،
العبــد الفارســي المحــرر والعبقــري الــذي
ســافر مــن بغــداد  -حيــث تلقــى هنــاك
أولــى دروســه الموســيقية -إلــى المحكمــة
االمويــة فــي قرطبــة .لقــد خلــق عهــد وعقيــدة موســيقية
جديــدة ،ألــف نظــام ال 24مقــام لحنــي ،كل مقــام يتوافــق
مــع وقــت النهــار والليــل ،مســتوحى بشــكل طبيعــي مــن
عاطفــة تتعلــق بالوقــت والفصــول األربعــة.
زينــب أفيــال هــي واحــدة مــن عــدد قليــل مــن المطربيــن
الشــباب التــي حملــت هــذا المــوروث .أصلهــا مــن تطــوان،
ً
ً
ً
ً
وتاريخيــا.
رومانســيا
قويــا،
نهجــا
اتخــذت لنفســها

طــور والــده فيــه حــس المديــح
محمــد أميــن األكرامــي؛
ّ
والســماع ،هــو مديــر تطــوان للموســيقى ،المعهــد الــذي تعلــم فيــه .وهــو قائــد
أوركســترا ذو كفــاءة عاليــة ،باإلضافــة إلــى أنــه عــازف عــود وكمــان ،مهتــم بحمايــة
التــراث الموســيقي العربــي األندلســي.
العرض في:
القدس ،نابلس
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المقوســي ويوســف أبــو نعمــة بمصاحبــة الفرقــة الموســيقية وتتألــف مــن
عــازف العــود إســماعيل داوود ،عــازف القانــون أنــس النجــار ،عــازف الكمــان عبــد
المنعــم عبــاس ،عــازف النــاي أســامة جحجــوح ،عــازف الكونترابــاص خميــس أبــو
شــعبان ،وعازفــي اإليقــاع إيــاد وســامح أبــو ليلــة.
العروض في:
غزة ,خانيونس

ثالثي شغف | اإللهام الروحي

تأسســت هــذه الفرقــة عــام  2013علــى يــد ثالثــة
شــبان مــن جنيــن رافقتهــم آالتهــم الموســيقية:
لــؤي بلعــاوي ،ويعــزف علــى العــود ،أدهــم خمايســة
ويعــزف علــى القانــون ،ومحمــد خمايســة ويعــزف
علــى النــاي.

من مصر
موسيقيو النيل
مع
رقص التنورة الصوفي
المزمار التقليدي البلدي
الساحر محمد ضاحي

تخيــل معنــا أنــك فــي أجــواء غيــر تقليديــة مــن األوســاط الغجريــة تأتينــا مــن
حــي أبــو جــود باألقصــر ،علــى ضفــاف نهــر النيــل .عيوننــا وآذانــا كلهــا شــغف
للتعــرف علــى ثقافــات شــمال مصــر وتقاليــد صعيــد مصــر :الشــاي ،الشيشــة،
واألكاليــل .مشــاهد مشــابهة لتلــك التــي فــي يــوم المولــد.

يؤلفــون ويعزفــون موســيقاهم الخاصــة التــي يســتوحونها مــن الطبيعــة
الروحانيــة واالرتجاليــة .يطمــح العازفــون للوصــول الــى أعمــاق المســتمعين
وأروحاهــم مــن خــال موســيقاهم التــي تملؤهــا الحــزن تــارة والفــرح تــارة أخــرى.
وســيرافق الثالثــي خــال المهرجــان ابراهيــم فــروخ علــى االيقــاع.
العرض في:
نابلس

طاهر باكير | الحكواتي :الفن القصصي العربي القديم

الحكواتــي فــي الثقافــة العربيــة هــو الشــخص المعــرف
ـص .يجلــس الجميــع حولــه ويســتمعون
بموهبتــه فــي القـ ّ
قصــه لروايــات عفويــة ذات
لــه بشــغف وانتبــاه ،مــن خــال ّ
مغــزى.

طاهــر باكيــر كاتــب ،ومخــرج مســرح وروائــي تقليــدي مــن
فلســطين .شــارك فــي العديــد مــن المهرجانــات الدوليــة
فــي مختلــف أنحــاء العالــم كسويســرا وفرنســا واألردن.
باكيــر عضــو فــي المجلــس االستشــاري فــي وزارة الثقافة الفلســطينية -نابلس.
العروض في:
سبسطية ،الخليل

مــن أعمــاق صعيــد مصــر ،يرتــدون الجالبيــة الســميكة الغامقــة ،وعمامــة تعطــي
طابــع الهيبــة فــي لبســهم التقليــدي .يأتــون مــن منطقــة األقصــر والقــرى
المحيطــة بهــا .جابــوا علــى مــدى الثالثيــن ســنة الماضيــة جميــع أنحــاء العالــم.
إنهــم «موســيقيون النيــل» ،وصلــوا فلســطين عازفيــن علــى الربابــة ،وهــي
اآللــة المصنوعــة مــن شــعر الخيــل ،وجــوز الهنــد وجلــد الســمك ،تعطــي تجسـ ً
ـيدا
وحيــاةً لألغانــي التقليديــة والصعيديــة بطريقــة فنيــة رائعــة.
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الغنــاء هــو أصــل فرقــة الســامر, ،ومنبعــه ومنشــأه مــن شــبه الجزيــرة العربيــة.
يتــم تقديمــه بطريقــة تقليديــة مــن قبــل مجموعــة مــن الرجــال تتجمــع فــي دائــرة
ويحركــون أيديهــم وأجســادهم بطريقــة منظمــة.
ان المــوروث الموســيقي الشــعبي فــي فلســطين متنــوع فــي مضامينــه التــي
تغطــي مجــاالت الحيــاة للشــعب الفلســطيني ،وهــذا مــا دفــع عــدة فنانيــن الــى
توثيــق هــذا الفــن وتوثيــق صــورة ومالمــح المجتمــع الفلســطيني.

تقــدم فرقــة الســامر مزيــج مــن الموســيقى الشــعبية الفلســطيينة منهــا فــن
الســامر ،الحدايــة ،البداويــات والدحيــة ،وتســعى الــى توثيــق المــوروث الغنائــي
والموســيقي الفلســطيني ونقلــه لألجيــال القادمــة.
العروض في:
نابلس ,الخليل ,يطا ,رام الله ,القدس

جوقة أطفال أمواج | أمواج من جميع التقاليد

مع الرا جمال وماثيلد فيتو ،قائدات الفرقة

تأسســت فرقــة أمــواج للكــورال ،عــام 2015
فــي الخليــل وبيــت لحــم .وهــي مدرســة
لتعليــم الجوقــة ،أو شــبكة مــن المــدارس
تقــدم أنشــطة مختلفــة مــن الغنــاء الكورالــي،
التدريــب الصوتــي ،النظريــات الموســيقية،
وقيــادة الفــرق ،ومقدمــة فــي البيانــو و
اإليقــاع ،ودروس المســرح وغيرهــا .تهــدف إلــى توفيــر التعليــم لشــريحة كبيــرة
مــن األطفــال الفلســطينيين.

اليــوم يســتفيد مــن التعليــم فيهــا أكثــر من  60طفل وطفلة تتــراوح أعمارهم بين
 7و 16عــام يتلقــون تدريبــات مكثفــة بعــد المدرســة ،يدمجــون بيــن الموســيقى
العريبــة التقليديــة ،والموســيقى الغربيــة الكالســيكية والموســيقى العالميــة.
تقــدم كل شــهر برنامــج جديــد فــي فلســطين.
العروض في:
الخليل ,الظاهرية ,أريحا

ديــوان | شرقي ،صوفي ،ارتجالي -فلسطين

فرقــة فلســطينية تأسســت لتعكــس آفــاق
جديــدة ضمــن مهرجــان فلســطين للموســيقى
الروحانيــة ،ولتوســع اآلفــاق لفكــرة الجمــع بيــن
الموســيقى الشــرقية والصوفيــة فــي مزيــج من
التأثيــرات الثقافيــة المختلفــة ،مــن خــال التناغــم
التــام بيــن اآلالت والغنــاء الصوفــي الروحانــي.

العروض في:
نابلس ,سبسطية ,الخليل ,الرشايدة ,بني نعيم ,أريحا ,القدس

منذر الراعي | صوت إلى السماء

مغنــي فلســطيني مــن مخيــم العــروب .شــارك
فــي العديــد مــن المهرجانــات و العــروض
الموســيقية ،غنــى فيهــا األغانــي الصوفيــة و
الروحانيــة .وهــو أيضـ ًـا عضــو في فرقــة المنارة،
التــي تجمــع بيــن الموســيقين الفلســطينيين
فعــال فــي فرقــة
واألوروبييــن .وهــو عضــو ّ
ديــوان ،وداعــم لمهرجــان الكمنجاتــي.
العروض في:
نابلس ,الرشايدة

فرقة غزة الصوفية | لقاءات الجذور

تأسســت فرقــة غــزة الصوفيــة لمناســبة
مهرجــان الكمنجاتــي للموســيقى الروحانيــة
والتقليديــة ،وتقــدم الفرقــة عــدة عــروض فنيــة
تجمــع بيــن المقطوعــات الموســيقية الشــرقية
والمديــح واالبتهــاالت الدينيــة والصوفيــة،
باإلضافــة الــى تقديــم العــروض الفلكلوريــة
والبدويــة االدائيــة بمشــاركة فرقــة الشــاويش للفلكلــور البــدوي.

يشــارك فــي الغنــاء الفنــان نــادر حمــودة ،عبــد المجيــد عريقــات ،ســليم
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من الوطن العربي
من فلسطين

فرقة أحباب المصطفى | قصة إيمان

مــن مدينــة نابلــس ،انطلقــت فرقــة أحبــاب
المصطفــى لإلنشــاد الدينــي و الصوفــي قبــل
هادفة إلى توثيق هذا اإلرث الذي
ً
عشرة أعوام،
وإحياء للجانــب الروحاني
شــارف علــى االنقــراض
ً
الــذي يربــط مــا بيــن دمشــق ونابلــس والــذي
تحملــه أصــوات خالبــة لمجموعــة مــن المؤذنيــن
المشــاركين فــي األذان الموحــد فــي المدينــة.
عشــرة مؤذنيــن ينشــدون المدائــح النبويــة فــي المناســبات الدينيــة ،اجتمعــوا
ـا فــي
الكمــال مســيرة الشــيوخ القدامــى وللمحافظــة علــى التــراث الشــامي أمـ ً
الوصــول إلــى العالميــة.
العروض في :
نابلس ،سبسطية ،الخليل ،بني نعيم ،أريحا ،القدس

فرقــة الكمنجاتــي | «الموســيقية العظيمــة» ،قصــة موســيقية
لألطفــال

تحت اشراف دانييل ويليامز ومنتصر جبريني

«الموســيقية العظيمــة» يتخــذ مــن الموســيقى
وســيلة ليــروي قصــة فتــاة فلســطينية شــابة،
اســمها أمــل .تحلــم بــأن تصبــح موســيقية.
ولكــن عائلتهــا والنــاس مــن حولهــا اســتخفوا
بهــا و بقدرتهــا علــى مواصلــة حلمهــا ،طالبيــن
منهــا التركيــز علــى األمــور العمليــة كالدراســة
والعمــل .فــي يــوم مــن األيــام تحظــى أمــل
بمقابلــة موســيقي كبيــر ،يفتــح البــاب أمامهــا

لعالــم الموســيقى ،يســاعدها ويرشــدها إلــى أن تشــارك موهبتهــا علــى أعظــم
مســارح العالــم.

اختيــر عــرض األطفــل التفاعلــي هــذا ليكــون ضمــن جولــة فــي ســبع مــدن وقــرى
فلســطينية .ســيتم تقديمــه فــي المــدارس االبتدائيــة مــن قبــل موســيقيين
موهوبيــن مــن الكمنجاتــي مــع حكواتــي .ممــا يعطــي فرصــة لجمهــور الشــباب
بتجربــة جديــدة وممتعــة مــن خــال التفاعــل مــع الموســيقيين وآالتهــم عــن
قــرب ،والمشــاركة فــي األنشــطة الموســيقية الممتعــة.
 برنامج األطفال

العروض في:
كفر رمان ,سبسطية ،نابلس ،برقين ،دورا الخليل ،القدس

فرقة ايقاعات الكمنجاتي | فن االيقاع

تأسســت هــذه الفرقــة فــي بدايــات هــذا العــام،
ً
دورا فــي مهرجــان الكمنجاتــي،
ليكــون لهــا
تجمــع الفرقــة بيــن طلبــة وأســاتذة المؤسســة،
لتقــدم مزيجـ ًـا مــن اإليقاعــات الشــرقية والغربيــة
ً
ً
ً
متجانســا
موســيقيا
لحنــا
المختلفــة تخلــق فيهــا
ـا فنيـ ًـا معاصـ ً
ـرا
بنكهــة مختلفــة وتصنــع منهــا عمـ ً
العرض في:
سبسطية ،الخليل

فرقة السامر | التقاليد الفلكلورية البدوية

يجمــع مهرجــان الكمنجاتــي بيــن أربعــة
موســيقيين ومغنييــن مــن الذيــن
عاصــروا وشــاهدوا نمــط الحيــاة البدويــة
ً
ً
وثيقــا بالطبيعــة.
ارتباطــا
المرتبطــة
وهــم :عمــر صوافطــة (عــازف الشــبابة
واليرغــول) ،وأحمــد عامــر (الفنــان
زجــال)،
الشــعبي) ،ويوســف ابراهيــم صوافطــة (شــاعر شــمال نهــر األردن ّ
وعمــاد دار خليــل (الفنــان الشــعبي).
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الفنانون المشاركون
تركيا

السويد

صفحة 12

بلجيكا

صفحة 13

جوقة كلية فاترن

دروايش إسطنبول الصوفية

صفحة 13

مشروع جولة

تونس

صفحة 16

يوسف صديق

أذربيجان
الهند

المغرب

صفحة 11

صفحة 10

زينب افيالل ومحمد أمين إكرامي

كاميال نابييفا
صفحة 12

مالي

جوجي :رقص غجري وموسيقى
ريشاب براسانا

صفحة 11

بالكي سيسوكو

فلسطين

صفحة 7

فرقة أحباب المصطفى
فرقة الكمنجاتي
فرقة ايقاعات الكمنجاتي
جوقة أطفال أمواج
فرقة ديوان
فرقة السامر
منذر الراعي
طاهر باكير
الثالثي شغف
شحادة شاللدة

مصر

صفحة 9

موسيقيو النيل  +ضيوف

تنزانيا

صفحة 11

الشيخ يحيى حسين

 برنامج األطفال
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كلمة المدير الفني للمهرجان
إن فلســطين هــي مهــد األنبيــاء ،وهــذا أهــم مــا ميــز المســيرة اإلنســانية
لفلســطين بيــن الــدول عبــر العصــور ،وعلــى الرغــم مــن التهديــد و الخطــر
اليومــي الواقــع عليهــا إال أن حجارهــا مــا زالــت توحــي بالــروح الدينيــة ،هــذا مــا
يجعلنــا نخطــط ونفكــر بالتجــول عبــر تاريــخ شــعوبها ،والتعــرف علــى ماضيهــم،
الــذي يعكــس «الرؤيــة المســتقبلية».
يتصــور الكمنجاتــي بــأن هــذه الرحلــة الموســيقية هــي بمثابــة استكشــاف
للمنطقــة المحليــة و تقاليدهــا ،مــن خــال الســكان البــدو والرحــل ،ومــن خــال
الطــرق االفتتاحيــة مــن المــدن إلــى القــرى مــع مقاماتهــا الموســيقية (المصطلــح
الصوفــي لهــا) ،إن الدولــة و ســكانها يفتحــون أنفســهم ليبصــروا ويســمعوا
مــن المســافر ،و للفلســطينيين مخصصــات مــن هــذا المهرجــان ،أنــه فرصــة
لتــذوق اإللهــام البشــري العالمــي  ،وعلــى مــدار الجولــة ،تزهــر اللقــاءات مــرة
تلــو األخــرى .هنــا و هنــاك ،بفضــل تجمــع مئــات الموســيقيين ،المغنييــن،
الراقصيــن ،الســحرة و المفكريــن.
تعقــب النجــوم مــن الســماء البعيــدة .لتندمــج مــع الوصلــة التــي ال تتوقــف
لراقــص غجــري مــن راجســتان أو راقــص مــن دروايــش الســماء ،لتنســجم مــع

الشــعر البــدوي القاســي و العاطفــي ،وتمــر عبــر العصــور التــي لــم يســبق وأن
عرفــت أي دولــة بشــكل أفضــل مــن الضــوء الوهــاج مــن قبــو الــروح الســماوية .

ننغمــس فــي العالــم القــروي مــن منطقــة الثقافــة الشــعبية فــي صعيد مصر،
ذاك الــذي ولــد علــى ضفــاف نهــر النيــل فــي نفــس مــكان النبي موســى ،عندما
وضــع كطفــل رضيــع فــي ســلة مــن القصــب و نقــل خــال هــذا النهــر العظيــم،
ووجدتــه ابنــة الفرعــون  ،دع نفســك أنــت أيضــا تنتقــل مــن خــال أصــداء النــاي
الهنــدي أو الصــوت االندونيســي الــذي يعلــو خلــف مرتفعــات القبــاب لهــذه
الكنائــس والمســاجد العظيمــة فــي القــدس.
هــذا مــا يهــدف لــه مهرجاننــا ،حيــث يمكــن للمــرء ان يســمع مــن خلــف المســافة
علــى الرغــم مــن قســاوة هــذا العالــم ،أوتــار عازفيــن الكمــان ,أطفــال الكمنجاتــي
هــم رمــز لمســتقبل آخــر.
آلن فيبير
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قصــــة الكمنجاتــــــي
 15عاما من النضال

الــذي يعيــش تحــت االحتــال.

كمــا أنهــا تثيــر الوعــي العــام حــول اإلرث المشــترك وتذكــر باســتمرار «مــن نحــن
ومــن أيــن أتينــا».
إن الهوية الفلسطينية تحتاج دائما للدعم من أجل الصمود.

ولــد رمــزي أبــو رضــوان وترعــرع فــي مخيــم األمعــري قــرب رام اللــه .حصــل أبــو
رضــوان علــى فرصــة لتلقــي التعليــم الموســيقي فــي معهــد اونجيــه (فرنســا).
وبعدهــا قــرر عــازف الفيــوال والملحــن الموســيقي البــدء بتأســيس حركــة ثقافيــة
فــي فلســطين .ومــن هــذا المنطلــق أســس جمعيــة الكمنجاتــي فــي عــام
 2002مــع شــبان ناشــطين آخريــن.

تكافــح الكمنجاتــي مــن أجــل نقــل المعرفــة وغــرس األمــل ،فــي قيــم التــراث،
وهــذا مــن خــال توليــد لقــاءات بيــن مختلــف الثقافــات للمســاهمة فــي
مســتقبل مشــترك.

الكمنجاتــي اليــوم ترتبــط بمئــات المــوارد واألفــراد ،مــن المهنييــن والمعلميــن
والمؤسســات المحليــة والدوليــة والشــركاء المحلييــن ...ايمانــا مــن طاقــم
الكمنجاتــي بــأن الموســيقى تعمــل علــى تمكيــن اإلنســان!

هــذا هــو الســبب فــي دعــوة عــدة فنانيــن مــن مختلــف انحــاء العالــم خاصــة
الفنانيــن الذيــن يحملــون اإلرث الروحــي .وســينضم الــى هــؤالء الفنانيــن
الضيــوف عــدة فنانيــن فلســطينيين يعكســون اإلرث المتنــوع ألرض فلســطين.

تمكــن البرنامــج التعليمــي لجمعيــة الكمنجاتــي مــن الوصــول بســرعة فائقــة الــى
حوالــي  2000طفــل يتعلمــون الموســيقى فــي  8مراكــز فــي فلســطين ولبنــان
بمــا فــي ذلــك مخيمــات الالجئيــن والمناطــق المهمشــة.

شاركنا وانشر الحدث!

تهــدف هــذه الجمعيــة غيــر الربحيــة إلــى :اتاحــة الفرصــة لتعلــم الموســيقى فــي
فلســطين ،وخاصــة األطفــال.

أيادي الخير تصل الى األطفال

الموســيقى بالنســبة لهــم متنفســا للتعبيــر عــن الــذات ووســيلة تمكنهــم مــن
التعــرف علــى ابداعاتهــم ومواردهــم الذاتيــة ،لبنــاء اســتقاللهم والتمتــع بالحياة.

اتّ حدوا من خالل الثقافة

النقلة النوعية تكمن في ماذا فعلت جمعية الكمنحاتي.

باإلضافــة إلــى مــا تــم ذكــره ،فــإن الكمنجاتــي تنفــذ عــدة جــوالت موســيقية،
وانشــطة ثقافيــة مــع عــدة مؤسســات فــي المجتمــع الفلســطيني علــى
مــدار العــام .وهــذا يمثــل فرصــة للجمــع والشــراكة مــا بيــن الشــركات المحليــة
والبلديــات والمؤسســات.
ومــن خــال ضمــان الوصــول إلــى الثقافــة ،والتــي غالبــا مــا وضعــت جانبــا فــي
مثــل هــذا الســياق ،تســعى الكمنجاتــي الــى توفيــر «متنفســا» للفلســطيني

المهرجان كخطوة جديدة

تــم تأطيــر مهرجــان الكمنجاتــي علــى هــذا النهــج .بعيــدا عــن الترفيــه ،فإنــه
يســعى لجعــل الفــن يتعايــش معنــا.

نريــد أن نشــارككم لحظــات مــا وراء الحــدود والخطــوط الفاصلــة .نريــد لهــذا
المهرجــان بــأن يكــون منصــة الستكشــاف التــراث والتقاليــد الشــفوية .نريــد أن
نفتّ ــح عقولنــا وقلوبنــا.
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مهرجان الكمنجاتي
رحلة موسيقية من خالل ثقافات وتقاليد العالم
من أرض فلسطين الى قلبها ،القدس

يوميات السفر

المرحلة األولى
الشمال 11-5 /نيسان من نابلس الى جنين

كلمة المدير الفني

صفحة 5

ضمن فعاليات مهرجان نابلس الثاني للثقافة والفنون

الفنانون المشاركون

صفحة 6

المرحلة الثانية
الجنوب 16-13 /نيسان من الخليل الى الظاهرية

من الوطن العربي

صفحة 7

خليل الرحمن مدينة حرف عالمية 2016

المرحلة الثالثة
القدس 23-18 /نيسان من غزة الى القدس

نحو بيت لحم عاصمة للثقافة العربية 2020

قصة الكمنجاتي

من فلسطين
من مصر
من المغرب
من افريقيا

صفحة 11

من أذربيجان

صفحة 11

من تركيا

صفحة 12

من الهند

صفحة 12

من اوروبا
بعــد المــرور بنابلــس ،سبســطية ،جنيــن ،عرابــة ،برقيــن ،الخليــل ،الظاهريــة ،الرشــايدة ،بيــت لحــم ،رام اللــه،
غــزة ،وآريحــا ،ســتكون وجهــة المهرجــان نحــو القــدس للوقــوف علــى إرثهــا الغنــي والمتنوع.
أكثــر مــن  120فعاليــة ســتقام فــي األماكــن التاريخيــة بمــا فيهــا :العــروض الموســيقية ،عــروض األطفال،
عــروض األفــام ،الورشــات الموســيقية ،النــدوات الثقافيــة ،معــارض الصور ،والجوالت الســياحية.

ســيتنقل المهرجــان مــن شــمال فلســطين الــى جنوبهــا فــي رحلــة تقــارب الشــهر ،مــرورا بالمــدن والقــرى
ومخيمــات الالجئيــن.

الضيــوف القادميــن مــن أوروبــا ،افريقيــا ،آســيا الوســطى ،الهنــد وفلســطين سيســلطون الضــوء علــى
اإلرث الموســيقي والموســيقى الروحانيــة والتقليديــة  ...الموســيقى ،انهــا لغــة عالميــة  ،ال بــد أن تكــون
العنصــر األساســي للتواصل!
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الشركاء

المهرجان تحت رعاية وزارة السياحة واآلثار ،وتم تنظيمه بفضل وتعاون العديد من الشركاء والمساهمين:

الرعاة الرئيسيون:

االتحاد األوروبي ،مؤسسة التعاون ،سيدا

الرعاة:

الصنــدوق الثقافــي الفلســطيني -وزارة الثقافــة ،الصنــدوق العربــي للثقافــة والفنون_آفــاق ،بلديــة الخليــل ،والتعــاون البلجيكــي التقنــي ،والتعــاون البلجيكــي
التنمــوي ،والقنصليــة البلجيكيــة فــي القــدس ،وزارة الخارجيــة البلجيكيــة ،مؤسســة فلســطين للتنميــة ،وزارة الشــؤون الخارجيــة التركيــة  ،معهــد يونــس أمــرة،
القنصليــة الفرنســية فــي القــدس ،النــداء الفلســطيني الموحــد.
الرعاة اإلعالميون

هيئة اإلذاعة والتلفزيون ،شبكة معا اإلخبارية 24 ،اف ام ،الحدث الفلسطيني.

الشركاء:

فــي الخــارج :مقاطعــة هينــو ،والونــي بروكســل الدولــي  ،اتحــاد والونــي بروكســيل ،مدينــة تورنــاي ،لــي رينكونتــري انتانديــو ،مونــس لــأداء الفنــي ،المركــز الثقافــي
فــي تورنيــاي ،كاســا بالبــري ،ثقافــة وحريــة.

فلســطين :وزارة الحكــم المحلــي ،صنــدوق اقــراض تنميــة البلديــات ،ديــوان فويــاج ،زور فلســطين ،بــال ترحــال ،شــبكة الفنــون األدائيــة الفلســطينية ،رواق_ مركــز
المعمــار الشــعبي ،المعونــة الكنيســة الفنلنديــة ،المعهــد الفرنســي فــي القــدس ،ممثليــة الهنــد -رام اللــه ،متحــف محمــود درويــش ،جامعــة بيرزيــت ،اعــرف بلــدك،
مســارات وحكايــات ,ترســت العالميــة للتأميــن.

الشــمال :بروجكــت هــوب ،مهرجــان نابلــس الثانــي للثقافــة والفنــون ،جامعــة النجــاح ،محافظــة نابلــس ،بلديــة نابلــس ،مركــز تنميــة مــوارد المجتمــع ،مدرســة بنــات
الوكالــة ومركــز التطويــر المجتمعــي فــي مخيــم عســكر الجديــد ،مــدارس الوكالــة فــي مخيــم عســكر القديــم ،مركــز الطفــل الثقافــي -نابلــس ،قهــوة الشــيخ قاســم،
مكنبــة بلديــة نابلــس -المنشــية ،مركــز حمــدي منكــو ،بلديــة سبســطية ،قصــر الكايــد ،بلديــة عرابــة ،مركــز عرابــة الثقافــي -قصــر عبــد القــادر ،قصــر حســين عبــد الهــادي،
قصــر الســبعة أبــواب ،جمعيــة خطــوة ،مديريــة التربيــة والتعليــم -جنيــن ،بلديــة برقيــن ،الجامعــة العربيــة األمريكيــة ،محافظــة جنيــن ،مســرح الحريــة ،مدرســة فاطمــة
خاتــون.
الجنــوب :بلديــة الظاهريــة ،بلديــة يطــا ،مخيــم العــروب /مــدارس األونــروا ،حديقــة الصداقــة  -الخليــل ،لجنــة اعمــار الخليــل ،جمعيــة التعــاون الثقافــي الخليــل -فرنســا،
اســعاد الطفولــة ،ملتقــى أبنــاء ام ســعد ،مســرح نعــم ،المركــز الكــوري الفلســطيني ،مركــز الدوحــة الثقافــي ،هولــي النــد ترســت ،مركــز الســام ،فنــدق قصــر جاســر.
القــدس :محافظــة القــدس ،مؤسســة دار الطفــل العربــي ،مركــز اســعاف النشاشــيبي للثقافــة والفنــون واآلداب ،التجمــع الســياحي المقدســي ،دليــل الزائــر
للقــدس ،المســرح الوطنــي الفلســطيني -الحكواتــي ،المكتبــة العلميــة ،بلــدا ،الهوســبيس الهنــدي ،ســانت اتيــان ،بيــت ابراهيــم ،كنيســة ســانت آن ،حديقــة
مستشــفى اوجوســتا فيكتوريــا ،كنيســة الفــادي ،مؤسســة نخلــة الشــبر لالنتــاج الفنــي ،مدرســة ســلوان االبتدائيــة ،مركــز الطفــل -قلنديــا ،مدرســة بــرج اللقلــق،
بلديــة أريحــا ،المجلــس الصوفــي االســامي األعلــى ،الجاليــة الغجريــة بالقــدس.
المشروب الرسمي :شركة المشروبات الوطنية كوكا كوال -كابي.
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