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قدمت "براعم فرقة الفنون" العمل الفين "طلت..." ضمن العديد 
، 8102من املشاركات الفنية والثقافية للفرقة منذ بداية العام 

حيث إفتتحت "براعم فرقة الفنون" العام يف ذكرى تأسيس الفرقة 
التاسع والثالثني يف قصر رام اهلل الثقايف، وذلك حبضور مجهور 
واسع وعدد من شركاء وداعمي فرقة الفنون، تال ذلك عرضه يف 
املتحف الفلسطيين ضمن أنشطة معرض "غزل العروق"، ليالئم 
احليز العام يف املتحف، حيث مت ربط الرقصات اليت قدمتها 

 "براعم فرقة الفنون" مبشاركة اجلمهور مبوضوع املعرض. 
وباإلستناد اىل عرض املتحف الفلسطيين؛ عرضت "براعم فرقة 
الفنون" عملها "طلت ..." يف "رام اهلل القدمية" ويف ساحاهتا؛ 
وذلك ضمن فعاليات مهرجانات سوق احلرجة، حيث تنقل 
اجلمهور من مواقع خمتلفة حىت املسرح اخلارجي حىت هناية  

 العرض. 
 القدس مرة أخرى 

سنوات عن مدينة القدس، عاد "براعم فرقة  01بعد غياب 
الفنون" اىل املدينة، وإستعادوا شعلة إفتتاح قاعة فيصل احلسيين 

 8102يف مركز يبوس الثقايف ضمن فعاليات مهرجان القدس 
مشاهد من  011الذي ينظمه "يبوس"، حبضور أكثر من 

 املدينة. 
وقدمت "براعم فرقة الفنون" عرضاً فنياً يف بلدة كفر نعمة حبضور 

مشاهد يف ساحة املدرسة، وشاركت ضمن  0811أكثر من 
 فعاليات مهرجان حق العودة يف بيت حلم يف قصر املؤمترات. 

اختتمت "براعم فرقة الفنون"  هذا العام عروضها بتقدمي  
يوم ملناهضة العنف ضد  01"طلت..." ضمن احلملة العاملية )
مواقع خمتلفة أغلبه من  08املراة(، ومت جلب اجلمهور من 

 النساء.

 العروض

https://www.facebook.com/ElFunoun.Troupe/videos/2135495776491514/
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عنامناً  01ضمن فعاليات مهرجان فلسطني الدويل التاسع عشر ومبننناسنبنة 
على النكبة، نظمت فرقة الفنون الشعبية النفنلنسنطنينننينة بنالنتنعناون منع منركنز 
الفن الشعيب، أربعة عنروض فنننينة يف ا ردن ولنبنننان، إسنتنهندفنت وبشنكنل 

 مباشر خميمات الالجئني الفلسطينيني يف البلدين. 
عضننوًا بنني راقصنني وطناقننم إداري  01شنار  يف هننذجل اجلننولنة أكننثنر منن  

وفننين يف جننولننة لننناعننم الننفنننننون يف عننمننان وبننالشننراكننة مننع مجننعننيننة "وعنند" 
الشبابنينة و "مسنرح النبنلند"،  قندمنت "بنراعنم فنرقنة النفنننون" عنمنلنهنا النفنين 
"طلت..." واستضافت فرقة "وعد للفنون الشعبية" لتقدمي ثنال  لنوحنات 
من تدريب فرقة الفنون. وتال ذلك سفر النناعنم إىل لنبنننان وبنالشنراكنة منع 

اجلن،، ودار النننمنر ومجنعنينة  نس، حنينث   –املركز العريب للفنون الشنعنبنينة 
إفتتح املهرجان يف خميم البداوي  ال لبنان، يف ملنعنب املن،نينم، بنالشنراكنة 

مشناهند،  0111مع  جلنة ا ندية الرياضية يف امل،يم، وحبضور أكثر من 
ويف الننيننوم الننتننايل قنندمننت "بننراعننم فننرقننة الننفنننننون" عننلننى خشننبننة مسننرح دوار 

مشناهند، وإخنتنتنمنت اجلنولنة يف  011الشمس عرضها حبضنور أكنثنر منن 
مدينة صور بالتعاون مع بلدية صور، بتقدمي العنرض يف سناحنة النقنسنم يف 
املدينة، حبضور مجهور من امل،يمات الفلسطينية احمليطة و اجلنمنهنور النعنام 

 مشاهداً.  0811الذي فاق  

 عمان، بيروت

 النكبة مستمرة  

https://www.facebook.com/ElFunoun.Troupe/videos/2190153641270012/
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طفالً  01إستكمل مدربو الفرقة تدريب الدبكة الشعبية يف مدرسة الدبكة يف بلدة كفر نعمة التابعة لنادي الطفل، مبشاركة أكثر من 
موقعاً يف احناء خمتلفة  00وطفلة، شاركوا يف تقدمي عرضهم ا ول قبيل عرض "براعم فرقة الفنون" يف البلدة، باالضافة اىل التدريب يف 

 متدرباً.  0081من الوطن، حيث وصل عدد املتدربني اىل 

كما واصلت فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية مسامهتها يف تأسيس وتدريب فرق الدبكة يف املواقع امل،تلفة، حيث طورت فرقة "وعد 
عضوًا بني براعم وشباب وإنا  وذكور،   16للفنون الشعبية" ومقرها ا ردن تدريباهتا، حىت اكتمل أعضاء الفرقة ليصل عددهم إىل 

كما شار  أعضاء من فرقة الفنون يف اإلفطار اجلماعي الذي نظمته فرقة "وعد" حبضور جمموعة من ا هايل وأصدقاء الفرقة، وبدأت 
فرقة "وعد" يف وضع حجر ا ساس للبناء الداخلي، من خالل البدء بالتدريب على عمل فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية "زغاريد" 

 .  8101الذي يُتوقع إفتتاحه يف هناية العام 

 اآلفق يتسع  –تدريب املواقع 
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سعياً حنو حتقيق هدف الفرقة املتمثل يف توسيع رقعه العمل واآلفاق املتاحة 
أمام املصممني و املدربني والراقصني، مت انتاج العمل الفين "ممنوع التجول" 

بريطانيا" بتصميم واخراج الزميل شرف دار   –بني فرقة الفنون وفرقة "هوية 
يف لندن يف أمسيتني تالمها  Rich Mixزيد، وقدم العمل يف مسرح 

نقاش مع اجلمهور عن خصوصية االنتاج الفين  يف ظل االحتالل. وسيقدم 
نيسان ضمن احتفاالت  80رام اهلل  يف  -العمل يف املسرح البلدي 

 الفنون بذكرى االربعني ويعود اىل لندن بعرضني يف تشرين ا ول.
ويف ذات السياق مت تقدمي العملني الفنيني :الديك"و"ذاكرة جزئية" يف 

 Under Construction-Flemishبلجيكا مبهرجان
Palestinian  ويف فلسطني ضمن ملتقى الفنون االدائية الفلسطينية

امام منظمي مهرجانات وفاعلني ثقافني من حول العامل والذي نظمته 
 شبكة الفنون االدائية الفلسطينية. 

ورشة ولقاء، متحورت حول  01شار  راقصو فرقة الفنون وبراعهما يف 
تعزيز وتطوير القدرات الفنية واإلدارية لألعضاء  لت اإلعداد البدين 
وأنواع رقص كاهليب هوب و الباليه ورياضات أخرى، كان أبرزها 
مشاركة الزمالء نورا بكر و حممد التايه يف إقامة فنية يف اهلند ملدة شهر 

 حول اليوغا، اكتسبوا خالهلا مهارات اليوغا بأنواعها وأشكاهلا. 

 الديك ،، ممنوع التجول 

 التجريب مساحة اإلبداع  

 الورشات الفنية و التطويرية  

https://www.youtube.com/watch?v=QcKvM3Ew1m8
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 11، مبشاركة أكثر من 8101إستمر العمل احلثيث على إنتاج العمل الفين اجلديد للفرقة "أشرية" والذي سريى النور يف هناية العام 
راقصًا وراقصة، ومبشاركة العديد من املوسيقيني. وسيتم اإلعالن عن موعد اإلفتتاح عندما يتم إجناز بعض املتطلبات الفنية حيث يشار  

 يف العمل عشرات املوسيقيني و الفنانني و املصممني، ويعتن العمل الفين "أشرية" مبثابة التحدي للفرقة يف ذكرى تأسيسها ا ربعني. 
، حيث إلتقى 8181كما ومت إستكمال املالحظات الفنية حول العمل الفولكلوري اجلديد للفرقة، والذي سي،رج إىل النور يف العام 

 الطاقم الفين مرتني مع املوسيقي سعد احلسيين يف بريوت، الذي سيقوم بتوزيع وتسجيل اإلسطوانة. 
 

 القادمة 01نحو... ال

تستعد فرقة الفنون لالحتفال بالذكرى ا ربعني بالعديد من ا نشطنة النيت تنعنن يف جنوهنرهنا 
عن زخم الشراكات الفنية و الثقافية للفرقة، حيث سيتم إفتتاح اإلحتفاليات بالعنرض النفنين 

، ليتنم تنقندمينة عنلنى خشنبنة املسنرح منرة أخنرى يف 0121"مشعل"، و الذي إنتج يف العام 
آذار، مبشاركة موسيقيني وجوقة، وتنقندمي ثنال  رقصنات  01و  1ذكرى تأسيس الفرقة يف 

 من العرض مبشاركة أجيال الفرقة كافة، وذلك بالشراكة مع الفنان سامر جرادات. 
ويتم العمل على بناء وتصميم معرض فين، حول جتربة فرقة الفنون الشعبينة النفنلنسنطنينننينة يف 
ا ربعني عاماً املاضية حول التجربة الثقافية والفنية والسياسية واجملتمعية عموماً، حينث ينقنوم 
الفنان يزيد عناين و الفنننان حنافنر عنمنر بناإلعنداد هلنذا املنعنرض بنيعنتنبنارمهنا قن ني نمنا املنعنرض، 

 بالشراكة مع مؤسسة عبد احملسن القطان. 
وتستعد فرقة "وعد للفنون الشنعنبنينة"، إلعنادة تنقندمي النعنمنل النفنين "زغناريند" النذي إننتنجنتنه 

 ، إحتفاء من فرقة "وعد" بالذكرى ا ربعني لفرقة الفنون.0110"الفنون" يف العام 
، حبنينث ينكنون 0110و النذي إننتنجنتنه النفنننون يف النعنام ”  زغاريد ” كما وتستعد فرقة وعد للفنون الشعبية، إلعادة تقدمي العمل الفين 

 عام على تأسيس فرقة الفنون. 01إحتفاء فرقة وعد مبرور
 

  01اإلنتاجات القادمة .. نحو العام ال 

 8102شركاء الفنون للعام 

 الشريك الثقافي الشريك اإلستراتيجي

 8102إنجازات العام        

https://www.facebook.com/ElFunoun.Troupe/videos/394216548052891/

