
بدعم من راعي رئيسي بتنظيم من

Popular Art Centre

الراعي اإلعالميبالتعاون مع



يتخذ "وين ع رام اهللا" من مقولة "منا وفينا" أساًسا لبناء البرنامج الفني في نسخته السابعة،  وهي مجاز يختصر 
فكرة التركيز على استضافة الفنانين الفلسطينيين في المهرجان أينما كانوا، سواء في فلسطين التاريخية أو 
في المنافي والمهاجر، كخطوة لتطوير المهرجان، وربط الجمهور الفلسطيني بإبداعات فنانيه الذين حالت 

بينهم وبينه ظروف االحتالل.

هو أكثر من طقس احتفالي سنوي للمدينة وأعمق من عادة صيفية. هو أيضا ساحة المدينة لتلتقي وتنفتح على أسئلتها من 
خالل ورش العمل وحلقات الدراسة وجدل الفنانين والمبدعين والنشطاء حول واقع المدينة ومستقبلها. هو وسيلة لإللتقاء 

خارج القاعة المغلقة وتقاليدها في الفضاءات المفتوحة للمدينة وتعميق هذه الفضاءات ومنحها روحا جديدة.
"وين ع رام اهللا" هو  االقتراح الذي نقدمه للذهاب أبعد نحو جمهور أوسع واهتمامات أعمق وفضاءات أرحب. هو اقتراح الشراكة 

العريضة والمتكاملة بين مختلف المؤسسات والفعاليات الناشطة في حياة المدينة.
لعادة  معاصر  استكمال  وهي  ودورها،  لذاكرتها  واستعادة  العريقة،  المدينة  لتقاليد  امتداد  هي  اهللا"  رام  ع  "وين  فكرة  إن 
المدينة في صناعة الفرح واالحتفاء بالثقافة والفنون ومزجها بصيف رام اهللا وحياتها اليومية. هي امتداد لصيف رام اهللا الذي 

ال يزال عابقا في ذاكرة أهلها ومحبيها منذ عقد الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.

ثيمة
المهرجان

من السبت 2015/8/15
وحتى الخميس 2015/8/20

برنامج

االفتتاح الرسمي
السبت

2015/8/15

ميدان الشهيد ياسر عرفاتعرض أدائي: مركز الفن الشعبي 7:00 مساًء

عرض موسيقي غنائي: ألبوم "رح نبقى سوا"8:30 مساًء
رنا خوري ودرويش درويش | حيفا - فلسطين

ميدان راشد الحدادين 
مقابل بلدية رام اهللا

األربعاء
2015/8/19

سوق الحرجة - البلدة القديمةعرض غنائي: مجموعة اسطوانات | رام اهللا - فلسطين 8:00 مساًء

7:00 مساًء

سوق الحرجة - البلدة القديمةعرض موسيقي غنائي (راب)، كرست الزعبي | فلسطين – األردن 8:30 مساًء

سوق الحرجة - البلدة القديمةعرض موسيقي غنائي (روك راب)، فرقة الكونتينر | القدس – فلسطين 9:00 مساًء

ميدان راشد الحدادين 
مقابل بلدية رام اهللا

األحد
2015/8/16

YSDT عرض أدائي: "جماليات غير ثابتة " سمر حداد كنج وفرقة يا سمر للمسرح الراقص بيت الصاع، خلف متحف رام اهللا - البلدة القديمة7:00 مساًء

موسيقى من الشرفات: تامر نصار بمرافقة حسين أبو الرب

موسيقى من الشرفات: تامر نصار بمرافقة حسين أبو الرب

ش. عيسى زيادة، مقابل المحكمة العثمانية6:30 مساًء

ش. عيسى زيادة، مقابل المحكمة العثمانية

عرض موسيقي: اوركسترا رام اهللا / سيمفونية بيتهوفن السادسة ومقطوعات أخرى
جمعية الكمنجاتي للموسيقى بالتعاون مع اوركسترا ميونيخ 8:30 مساًء

ميدان راشد الحدادين
مقابل بلدية رام اهللا

حفل الختام
الخميس

2015/8/20

عرض مجموعة من األفالم القصيرة: من إنتاج مؤسسة شاشات – رام اهللا، 
"شكلو حلو بس!"، "ريف باألسود"، "أقدام صغيرة"، "أوالدي حبايبي"، "رقصة في الظل" 8:00 مساًء

المسرح الخارجي
مبنى المحكمة العثمانية

حفل الختام: أغنيات طربية من الزمن الجميل
عالء عزام مع مجموعة من الموسيقيين | حيفا - فلسطين 8:30 مساًء

سوق الحرجة - البلدة القديمة

االثنين
2015/8/17

عرض مسرحي: مسرحية " المحكمة" من إنتاج عشتار إلنتاج وتدريب المسرح | رام اهللا - فلسطين المسرح الخارجي - مبنى المحكمة العثمانية7:00 مساًء

موسيقى من الشرفات: محمد القططي بمرافقة جوزيف دقماق

موسيقى من الشرفات: محمد القططي بمرافقة جوزيف دقماق

ش. عيسى زيادة، مقابل مدرسة الفرندز للبنات6:30 مساًء

ش. عيسى زيادة، مقابل مدرسة الفرندز للبنات

أمسية موسيقية غنائية: إطالق ألبوم "قصتنا" - هوا دافي، الجوالن السوري المحتل 8:30 مساًء

سوق الحرجة - البلدة القديمة

سوق الحرجة - البلدة القديمة الثالثاء
2015/8/18

عرض موسيقي غنائي: ألبوم "شمس"
سحر خليفة و Arabs with Synthesizer  | فلسطين – األردن 8:00 مساًء

رقص شعبي: عرض سحجة - فرقة وشاح للرقص الشعبي | رام اهللا - فلسطين 9:00 مساًء

7:00 مساًء

لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على هاتف رقم: 2945555-02 فرعي 511 أو 0599671000 - 0569671000
|  www.facebook.com/R.municipality | www.ramal lah-g is .ps  | www.ramal lah .ps لمتابعة برنامج المهرجان:

الدعوة عامة لكافة الفعاليات


