
   

 
 

 فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية

 النشرة األخبارية السابعه

 5102ربيع 

في اليوم الخامس من آذار إحتفل مئة وستة أعضاء من فرقة الفنون االعايا اياة االافابايا ايا اياة ا ايايا  

لبتأسيس، وذلك بتق يم مجموعه من الرقصات التي ب أ اها اا اباراعام االافاناون ا ام ا ابا ا اا  63الفرقة ال 

لوحات فنية لع اب وص ااياا االافاناون اإصات اأن اوصابا  اإصات اعاماالاقاة االافاناون، ا ايا   او انااء ا اي اورقا  

قاا ياام ااآضاا  اابااأعضاااء ااالاافاانااون ااماانااه ااالااتااأساايااس، ااوأعااا ت ااا  وار اا اافااياا ااا ااالااتااي ااأ ت ااإصاات اامااا ااوصااباا  ااإلاايااه 

الفنون حتى ههِة اللحظة، من موسيق  وحركة او اماو افاي ااوحياار او ا ا اور اهااألال افاي امافا اوم اا  اء، 

ولم يكن من اماما اور االافاناون اإي اأن اوقائ ايصافاق ا الا قااألاق اوعاماالاقاة االافاناون ايصايا ون اإصات ا عا اة 

الافاناونن امان اياوماك اا ول الاحا  امليرح، كما ق م أح  مؤسس ي الفرقة العاعار اوسايام االاكار   اقصايا ة ا 

وساياباة اإعاام اهاها االاحا ا ااملاماإاج او اال ا يا اة اإ ا ااب  ا63إه اء لبفرقة، وق      أكثر من   اليوم (

معااها ، اوقا  ا ام اإقارار اماياااو ة  ا033عاالاياة اعااار اوسااألال االاتاواصال ااوماتامااماي، ابا ااضاور اأكاثار اب امان ا

 ق يم اليرض مرة أ رى ضمن م رمان فبي إن االا وصاي افاي االاخااماس امان اآب، اوذلاك اها ا   اإ ااحاة 

فرصة املعاه ة  كار ع   ممكن من ال م ور. وق م  براعم الفنون في اليوم التاصي اليرض االافا اي 

 معاه . 053" طب  ... " ب ضور أكثر من 
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 ااظااماا  اافاارقااة ااالاافاانااون ااالعااياا اايااة ااالاافاابااياا ااياا اايااة اااحااتاافااالاا ااا ااالاا ا اا ااي ااالااخااا  

بااايعضاااء اافااي اارحاابااة اامباا ااي اابااإاان اار ااوو ااالاا اا ااياايااة اافااي ااميااار ااكاافاار اامااالااك ااالاايااومااا 

 عضو من كافة أميال الفرقة. 53وشارك فيه ب  و  

636363إحتفال الفرقة الخا  باليي  ال إحتفال الفرقة الخا  باليي  ال إحتفال الفرقة الخا  باليي  ال   إجتماع الجمعيه العمومية   
إمتمي  ال مييه اليمومية لفرقة الفنون في   اليا ر امان 

آذار في رام هللا ب ضور أعضاء الا اماياياه االاياماوماياة، اوقا  ا ام 

والاااتاااقاااراااار ااااملااااصاااي ااااملااا قاااق،  ااا4302إساااتاااياااراض اااإ اااجاااا ات اااالاااياااام ااا

 4305باااوضااافااة ااإصاات اا ااقاا ياام ااالااخاا ااة ااالاايااامااة االااباافاارقااة االااباايااام اا

ومصااا ر ااالااتاامااوااال ااواو ااتااامااات ااو ااالااورشااات، ااوقاا  اا اام ااإ ااتاا اااب 

 مجبس إ ارة الفنون ال  ي ن

 

  اليي ة لنا أبو ح بة  –رأليس مجبس او ارة 

  اليي  ممال ح ا   – األب رأليس مجبس او ارة 

  اآل ية رهام ع   الب يئ  –أمإن الصن وق 

  اليي  م م  ييقوب -امإن الير 

  اليي   اجح مياملة  –عضو 

  اليي ة ر ا   مور   –عضو 

  اليي  ما ن ب     –عضو 
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 ورشة برنامج شبكة الفنون األدائية الفلسطينية 

 من ال ميل  ال  ق امش و أ س أبوعون في ورشة عمل مل ة  اا أيام افاي ابايا  الاحام، اضامان االاخاباوة االياناوااة 
ٌ
شارك كا

التي يقيم ا بر امج ش كة الفنون ا  األية بمعاركة كافة ا عضاء من كافة املؤسيات، وق   م بناء التصور ا وصي لخ اة 

ا عوام ايربية القا مة، و ور الع كة وعاقات اا امامل ااملاؤساياات اا  ارى، ابااوضاافاة الاياماباياة اض ا ايال االعا اكاة اكاماؤساياة 

 ميتقبة، ومن املنو  أن ييبن عن إ  اق الع كة في اليا ر ععر من ُح اران. 

 ورشة تجمع تماس ي االقليمي

شارك ال ميل  ال  ق امش في ورشة عمل مل ة  اا  أيام في شرم العيخ، ضمن الخبوة الينواة التي يقياما اا االاتاجامامل  

بمعاركاة ااا عضااء اامان ااملاؤساياات اايحا ى اععار، اوقا  ا ام ابانااء االاتاصاور اا وصاي الاتاوماه ا ا اة االايامال االااعاوام االاخاماياة 

 (. tamasicollective.org   مؤسية مو عة في فبي إن واير ن ول نان ومصر  00القا مة، عبما ان  ماس ي يتكون من 

  Voyage du gestلقاء تجمع 

فار ياا،   –و اله  أمتّ ت ع ت اما ى ا اا اة اأياام افاي امارساياباياا ا  voyage du gestشارك ال ميل أ س أبوعون في إمتماعات التجممل الف ي 

س قتا اي ضمام الاتاجامامل اوهاها االاتاجامامل االاه    4306و 0430وق  ا ضم  الفنون اصت هها التجممل  هها اليام  ي  املعاركة ب ور إن  

املؤسيات الفنية من ل نان، فر يا، بل يكا، الارضغال، إي اليا وفبي إن   فرقة الفنون و ميرح الحاارة ا(، اما اتام   يضم مجموعه من 

بت وار الفنون ا  األية ل ى الفنا إن الع اب من ال ول اليابقة و  اواار اما ااراتا ام االافاناياة او ااوبا اعاياة، او اال ااوماتامااو ا ا ام ا اقاا  

م  ط معروو التجممل لاباياناوات االاقااا االاقاا ماة، اوضارورة اإ ارام ااملاجاتامامل افاي االايامال االافا اي او اأهايال اقا رات افاناياة اما يا ة الاقاياا ة 

اليمل في املجتممل من  ال مجموعه من الورشات الفنية و اوقامات و او تاج، ولق   م  ق يم م ا بة م تصرة عن أهمية االايامال 

 الققافي في فبي إن وكو ه م ء من اليمبية الت رراة ضمن أميية  اصة ل عم العيب الفبي ي ي.

 ورش وإجتماعات 
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 حركة الجسد  

شارك كل من ال ماء  ورا بكر وع ا   اب و مج   كراكرة في إقامة فنياة افاي ابايا  امااي اوالاتاي اقاا هاا ااملا ارج االااارضاغااصاي ا او او  

و االاه  ايضام افارقاة االافاناون اوميارح االاحاارة او اأيااام   DNA اور افاي افاناون اا  اء االا ايا   اعا ات ا عا اة اامليارح، اضامان ا اجامامل ا

امليرح، وق  قا ت الورشة ا عضاء املعااركاإان اإصات اميااحاة اما يا ة الافاتاب اآفااق اأ ارى افاي ابانااء ااور اجاايت االا ايا ياة او ا اواار 

الحركة و وع ا واملي ى اله  يتعكل  ي ها، كتجر ة ومرحبة أ رى في الت ور امليرفي و التجرابي ل ى الا ااقام االافا اي افاي افارقاة 

 الفنون.  

  Galway Dance Days املشاركة في مهرجان

 من ال ميبإن  ورا بكر ومج   اكاراكارة ابااملعااركاة افاي افاياالاياات اما ارماان ا
ٌ
و االاه  اياقاام افاي   Galway Dance Daysقام كا

إيرلن ا من  ال إلقاء م اضرة حول ال ور اليياس ي او ااوماتامااماي الاباقاقاافاة او االافان افاي افابايا اإان او ور افارقاة االافاناون افاي 

اليمل الوط ي و اومتمامي، وق  قام  ال ميبة  ورا بكر بإع ا  ب ث قصإار احاول االا ور االاقاقاافاي افاي اعاماباياة ابانااء ااملاجاتامامل 

و  رره،كما قام ال ميل مج   كراكرة  ي   من الورشات الفنية لراقصاإان اما ا ارفاإان اوأ ارى الا اواة افاي االا باكاة اوما رساة 

الفنون في التيامل ممل الفبكبور، وههه املعاركة اسي  لياقة ميتاقا اباياة الاتايااون ااوسامل اباإان االافاناون اوالافارقاة االاقاوماياة 

 اويرلن ية. 

 بدكة 

شارك ال ميل ع ا اا ا ااب افاي اماولاة اعاروض االايامال االافا اي ابا كاة او االاتاي اإ ا اباقا  امان اباروكيال اإصات اباار اس افاي ا اماا ا  

عروض  ال إس وعإن، وق  كا   ههِة ال ولة   مل مي ا  جر   ا ال  ي ة في التير  ع ت ميارح و  كواان اصاورة 

أكثر حول معروو ع ا الشخص ي في ال  ث  عكل أعمق في ال بكة وههه اليروض هي ااي اإارة الابا مايال اعا اا افاي اهاها 

املعروو حيث ييتي  يستكمال معروعه ال  ي    لواب ( في ل نان ممل شركاألنا مرك   وار العاماس اومارحا اتاإان، اكاماا 

  م ق ول ال ميل مج   كراكرة في ال ولة القا ية من راقص ي اليمل  ي   أ يه  جارب ا  اء  ال ش ر  ييان. 
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 (5102مهرجان بيروت للرقص املعاصر/ تجمع ليمون )نيسان 

شارك ال ميل شر   ار ا  في اوقامة الفنية لتجممل ليمون ضمن افاياالاياات اما ارماان اباإاروت الابارقا  ااملايااصار، 

راقصإن من الياالام االاياربا ، اوقا  ا ضامانا  اا قااماة اماجاماوعاه امان االاور  االافاناياة اا  األاياة او اأ ارى  03إصت ما ب 

حواراة وأ األية، فق  أ ى ال ميل شر  لوحته الفنية إصت ما ب الراقصإن ا  ران، وق  فتا ا  اأباواب االاناقاا  

 حول اوح را  الف ي و ال راا و ال واة و مكان الفر  في سياق ال ماعه.
ً
  و الحوار يحقا

املعا ارك امامل ااملصامام االياناغااصاي   Degrés Of Greyو استكمل ال ميل شر  مولة عروضه في فر يا لبيمل الف ي 

 4306ساإار،اي، اضامان امعاروو اا فارو باكاة او االاه  ابا أه اشار  اماناه ااالاياام ا
ً
 اعامابايااا

ً
، اوكاا ا  اماولاة االاياروض ابا اقاا

 ياقة ال بكة ممل الرق  ا فراق  الكامإرو  ، وق   ال  االاياروض اإ ا ااب االا اما اور او اباقا  االايارض اماجاماوعاه 

 من ال عوات في إست ن ول و برلإن وفر يا.

 التدريب في املواقع

 

استمر بر امج الت راب املومه االابافارقاة االعا ااباياة ا افاي االاقار  احاياث ابا ا ابار ااماج االاتا راا اات امان ابا اياة 

اليام ليعمل  فرفة ال ي ر الابافاناون االعايا اياة ااعصاإاره االعاماالاياة اوفارقاة االا ا   الابافاناون االعايا اياةا 

ببيإن وفرقة حنظبة لبفناون االعايا اياةا اصافاا اوفارق ا اياباإان الابافاناون االعايا اياةا ا اياباإان ا اوفارقاة ا اقاش 

 لبفنون العي يةامنإن بايضافة لبت را ات في امل ارر  واملراك  الع ابية.
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 احتفال وزارة الثقافة باليوم الوطني للثقافة:

ق م  براعم الفنون عمب ا الف ي ال  ي  " طب  ... " في مجموعه من الياروض االافاناياة افاي ارام اهللا ابا اضاور 

واسمل ل م ور من م تبئ املناطق، حيث إ تتما  االاااراعام احافال اياوم االاقاقاافاة االاوطا اي االاه  ا اناظاماة او ارة 

الققافة  لاعان عن شخصياة ااالاياام االاقاقاافاياة اوالاتاي اكاا ا  امان ا صاياب اامليار اي اراااض امصااروة اوالاه  ا ام 

فيه  كرام فرقة الفنون العي ية الفبي ي ية ، إصت ما ب مؤسيات فنية أ رى اوهاي ا امايا ا  اإ وار  اسايايا  

الوط ي لبموسيق ، وميرح  يم و ق   م  كرام الفنون ل ورها افاي االاحافااط اوالاتا اواار اعا ات االا اوااة االاقاقاافاياة 

 الفبي ي ية. 

 عرض لنادي سلوان الرياض ي: 

 ااحاياتاه   
ً
 افاناياا

ً
 بصيو ة إصت  رمة  رو  امل  رفإن  ظم  راب ة مش عي  ا   سبوان الرااض ي حفا

ً
وإحتفاي

براعم فرقة الفنون  يمب ا الف ي ال  ي  "طب ..."  في قصر رام هللا الققافاي، ا صا  ا ا هال اما ياناة االاقا ر 

وأهاااصااي ااساابااوان اا عااكاال اا ااا  اامااتاا اا ياان ااالاا اا ران ااوالااحااواماا  اااملاافااروضااة ااماان ااايحااتااال ااالااياانااصاار  االااتااقاا ااياامل 

 لبنا  . 
ً
 التواصل بإن العيب  ي   ق يمل ايرض، وق  قام  الراب ة بتق يم ر مل الحفل  عما

 العمل الفني الجديد  "أشيرة " 

ميتنا يان ااعا ات احاقال امان االاتاجاارب االاتاي اأسايا  الاحاالاة اإ اتااماياة اما يا ة افاي افارقاة االافاناون، اباتاجار اة 

الاايااماال ااالاافاا ااي ااالاا اا ياا  ااأشااإاارة، ااو ااالااه  ااقااام اابااكااتااابااتااه ااالعاااعاار ااوسااياام ااالااكاار  ، ااو اايااماال ااعاا اات اا ااناافاايااهه 

مجموعه من أعضاء االافاناون افاي اطااقام افا اي ايايامال اعا ات ا ا اواال االايامال اإصات ا اقا اة ا ا اول اوصاياو  افاي 

منحت او تامات الافاناياة افاي افابايا اإان او االاوطان االاياربا ، اوقا  اياياتااار اأشاإارة االاتاجار اة االافاناياة االا ا يا ة 

وامل تبفة عن ا تامات الفنون اليابقة ممل   ور وساألل او اقاناياات االافاناون اا  األاياة اومافا اوم اامليارح 

والحركة، وق  ب أت املرحبة التنفيهية ا وصت من اليمل ع ت إعت ار التجراب، و اقا يام اماجاماوعاه امان 

الابااوحاات ااالافاانااياة اااملا اا ااياة ااعا اات ااالصاورة ااأكاثاار اامان ااكاو اا ااا اعاا ات ااالااحاركااة اباا ااضاور ااماجاامااوعاه اامان ااأعضاااء 

، اومان ااملاتاوقامل اأن اياتام اإفاتاتااح االايامال افاي ا ا ااياة االاياام 
ً
وأص قاء الفرقة، و م فتب باب النقا  ايحاقاا

4303 . 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/El-Funoun-Dance-Troupe-%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/192110074163437
http://www.youtube.com/channel/UCi9l7lja6E6AEMHLu1sHBuw
https://plus.google.com/u/1/107546392330084114858/posts/p/pub
http://instagram.com/elfunoun_pdt/
https://twitter.com/FunounPdt
http://www.el-funoun.org/

