
 

 
 

 شروط عامة

 

 أماكن العمل )املشاغل( –االستوديوهات 

 ينبيوت الفناني ف

 

 البلدة القديمة/ رام هللا

 

  مع  العمل املباشروعن  ،الثقافية واملجتمعية في بلدية رام هللا هي املسؤول عن إدارة بيوت الفنانينالتنمية دائرة

 .من املشروع /اتاملستفيدين /اتالفنانين/ات املستقلين

 املستقلين/ات العاملين/ات واملقيمين/ات في مدينة رام هللا ومحيطها. /اتاالستوديوهات )املشاغل( مخصصة للفنانين 

  املقترحة فنية العمال ال  إلنتاجاالستوديوهات مخصصة 
 
فكرة املشروع الولية التي يتقدم بها إلى  خالل فترة اإلشغال استنادا

 في طلبات املنحة. الفنانون/ات

 في مجاالت فنية مختلفة منها على سبيل املثال ال الحصر: الفنون البصرية )بما فيها الرسم،  ؛تستقبل االستوديوهات طلبات

التصميم ، وفن  الىوالفنون الدائية )بما فيها املوسيقى واملسرح( والدب، إضافة  ،والتصوير الفوتوغرافي، والفيديو آرت(

آخرون في املشهد الثقافي، من بينهم فنانون/ات  مشاريع يتقدم بها فاعلون  ووفن اإلضاءة واإلعالم االجتماعي،  الصوت،

يعملون على جمع، وتوثيق وإنتاج أعمال و/أو منشورات، و/أو أبحاث من وحي  ؛باحثون/ات  في مجال التراث الثقافي الالمادي

يتناسب ، بما تاريخها االجتماعي يز على املشاريع التي تبحث في مدينة رام هللا و املوروث الثقافي الشعبي الفلسطيني، وبترك

 .طبيعة املساحات املتاحةو 

  االستوديوهات مجهزة بأساسيات العمل، والفنانون/ات يستطيعون جلب أي أجهزة أو معدات بعد التأكد من أنها تتناسب

 .وطبيعتها مع مساحات  املباني

  أي داعمين أو شركاء  أو ممولين لي مشروع ينتج في  بيوت الفنانينوجوب ذكر  بوضوح في طلب اإلشغال. . 

 ر بلدية رام هللا االستشارة الفنية والدعم اللوجستي للفنانين/ ات الذين يشغلون االستوديوهات
ّ
 .توف



 

 
 

 نتاج مع مجموعات متخصصة أو مع عملية اإل ثناء أالفنانين/ات الذين يشغلون االستوديوهات نقاش عملهم  على

 .(مجموعات من املجتمع املحلي )تقوم بلدية رام هللا بالدعم اللوجستي له

 تنظيم أيام مفتوحة للجمهور لزيارة االستوديوهات خالل عمل الفنانين/ات وبالترتيب معهم. 

 الستوديوهات الفنانين من مجموعات أو أفراد  رام هللامن قبل دائرة التنمية الثقافية واملجتمعية في بلدية  تنظيم زيارات

بتنظيم  /اتام أحد الفنانينيفي حال قو ،لتقديم االرشاد وتقييم العمال قيد التنفيذ ؛في املجال الثقافي والفنيمتخصصين 

  واملجتمعية مسبقا. الثقافية التنميةعالم املسؤول في دائرة إفيجب عليه/ها زيارة خاصة 

  خالل فترة إشغالهم للجمهور العام و/ أو  القليقدم كل فنان/ة ممن يشغلون االستوديوهات ورشة عمل واحدة على

 .الثقافية واملجتمعية في بلدية رام هللاالتنمية جمهور متخصص بالتنسيق مع دائرة ل

 الثقافية التنمية عالم املسؤول في دائرة إيجب ف ،الحواشام أحد الفنانين املقيمين بالتنسيق والدعوة لفعالية في يفي حال ق

 واملجتمعية في بلدية رام هللا للترتيب وعمل التوثيق الالزم.

 من طاقم بلدية ا وإداري اولوجستي افني اضمن آلية الربط بين مشاريعهم واملجتمع املحلي يتلقون دعم عاملون الفنانون/ات ال

 .رام هللا

 ترام الخصوصية بين الفنانين/ ت املقيمين في االستوديوهات شرط أساس ي وجوهري الستمرار التعاون والتنسيق واح

 وخصوصية املنطقة. الفنانين/ات ، وكذلك احترام البيئة املحيطة

  غير ما  خاضع لشروط استخدام مرافق بلدية رام هللا الخرى ويسري عليها، و مالحقها ستوديوهات و شروط استخدام اال

 .بشروط اإلشغال ذلك يخل

 توقيع اتفاقية تفصيلية  بين بلدية رام هللا و الفنانين/ات ممن يشغلون املباني بتفاصيل اإلشغال.      

 بعد إعالم دائرة  ومشروع بيوت الفنانين إلى املنحة شارة اإل  جبفت ، في حال تم تصوير فيديوهات ترويجية للفنان ومشغله

 ا وضمان املوافقة على ذلك.التنمية الثقافية واملجتمعية سلف

 يتشارك الفنانون املستفيدون من )الستوديوهات(  في مبالغ رمزية إلدارة املكان يوميا وتأمين املتطلبات التشغيلية فيه. 

  مساء 9:00صباحا وحتى الساعة  8:00العمل داخل االستوديوهات مفتوح من الساعة. 

 

 


