
البرنامج في فلسطين

الثالثاء 2018/10/2

١١ صباحًا // رام الله 
مؤتمر صحفي

مركز خليل السكاكيني

١٢.٣٠ ظهرًا // رام الله
جولة للصحافة على معارض رام الله

نقطة التجمع: مركز خليل السكاكيني 

األربعاء 2018/10/3

الفعاليات المصاحبة 

١ - ٢ مساًء // رام الله 
افتتاح معرض

الدعاية يا حبي: فلسطين في منشورات 
هنغاريا االشتراكية
القيمة إستر ساكس 

غرفة النسخ، شارع ركب، رام الله التحتا بالقرب 
من فيديو المبادا, باب أحمر معدني، الطابق 

األول، إلى اليسار 

٥.٣٠ مساًء // القدس 
افتتاح قلنديا الدولي

إفتتاح معرض 
فاصلة

قيم المعرض: عاهد ازحيمان
الفنانون: تيسير البطنيجي، روان أبو غوش، 

بليك شو، هاني زعرب، نور عابد، توم 
بوجارت، محمد جوالني، نور أبو عرفة

حوش الفن الفلسطيني، شارع الزهراء 
يغادر الباص من رام الله الى القدس الساعة ٤.٣٠ 

مساًء 
نقطة التجمع: ساحة راشد الحدادين، مقابل بلدية 

رام الله 

٦.٣٠مساًء// القدس
جولة

مشروع الفنان محمد جوالني: على 
السطوح

البلدة القديمة
ضمن مشروع حوش الفن الفلسطيني: التدخالت 

الحضارية في القدس

 ٧مساًء // القدس
إفتتاح معرض

على أبواب الجنة التاسع، القدس واقع 
واحتماالت

قيما المعرض: كيرستن شايد وجاك برسكيان 
المشاركون: جمانة ايميل عبود، نور أبو عرفة، 
روان ابو رحمة وباسل عباس، الياس ويوسف 

انسطاس، جوني اندونيا، سيث انزيسكا، 
نيسا آري، بنجي بوياجيان، داود الغول، عيسى 

غريب، يزن خليلي، جوزيف ملكيان، جريس 
نسطاس، مجموعة استضافات فلسطين 

)ميرنا بامية وسوزان مطر(، جاك برسكيان، بيتر 
ريدلينغر، عدنية شبلي، صوفيا ستاماتوبولو-

روبينز،مهند يعقوبي.
المدرسة اللوثرية، شارع موريستان، القدس 

القديمة 

 ٨ مساًء // القدس
حفل استقبال 

المعمل، ٨ شارع الجواليدة 
باب الجديد، البلدة القديمة 

٩مساًء // القدس
موسيقى 

دي جيه مع يوسيت 
على سطح مؤسسة المعمل 

باب الجديد، البلدة القديمة 
يغادر الباص الى رام الله الساعة ٤.٣٠ مساًء

نقطة التجمع: أمام فندق النوتردام/ باب الجديد

 الخميس ٤/2018/10

١- ٢.٣٠ مساًء // بيرزيت
افتتاح معرض

مدينة اللد – الحديقة المغيبة
لجنة القيمين: ڤيرا تماري، وإياد عيسى، وعامر 
الشوملي، وزياد حج علي، ويزيد عناني، وعبد 

الرحمن شبانة
الباحثون: هديل يعقوب، منال مصالحة، رزان 

خلف، طارق خلف
الفنانون: أليكساندرا بيرنت، لوكا ڤانيلو، مهدي 
براغيثي، ماريا كايك مي حرباوي، تينا ڤيلجرين 

متحف جامعة بيرزيت 
تنظمه مؤسسة عبد المحسن القطان بالتعاون مع 

متحف جامعة بيرزيت 



٢.٣٠ - ٣.٤٥ مساًء // بيرزيت
جولة وإطالق كتاب

معرض غْزل العروق: عين جديدة على 
التطريز الفلسطيني

المتحف الفلسطيني

٣.٥٠ - ٤.٤٠ مساًء // بيرزيت 
نقاش

ريتشل ديدمان ود. تينا شيرول وكيارا دي 
سيساري

تدير النقاش: د. عادلة العايدي-هنية
المتحف الفلسطيني 

٥.١٥ - ٦.٣٠ مساًء // بيرزيت
حفل استقبال 

المتحف الفلسطيني
بتنظيم من المتحف الفلسطيني ومؤسسة 

عبد المحسن القطان

 الجمعة 2018/10/5

٩ صباحًا // مجدل شمس
جولة

خط الجير 
جولة في الجوالن يقودها الفنان وائل طربيه
بتنظيم من المرصد - المركز العربي لحقوق االنسان
يغادر الباص الى مجدل شمس الساعة ٧.٣٠ مساًء، 

يوم الخميس ١٠/٤، نقطة التجمع: ساحة راشد 
الحدادين، مقابل بلدية رام الله 

١٠ صباحًا - ٥ مساًء // رام الله
جلسات نقاش 

مانيفستو
جلسات نقاش تتناول أسئلة ومحاور مختلفة 

حول تفكيك وإعادة بناء مفهوم التضامن 
المشاركون: مجموعات متعددة، الفعالية 

مفتوحة للعامة
المركز الثقافي الجديد لمؤسسة عبد المحسن 

القطان ,٢٧شارع النهضة النسائية، الطيرة

 ٣.٣٠ مساًء // مجدل شمس 
افتتاح معرض

ندفة ثلج
للفنان أكرم حلبي

مركز فاتح المدرس للثقافة والفن
يغادر الباص الى رام الله من مجدل شمس الساعة 

٥ مساًء 

 ٦ مساًء // القدس 
عرض ادائي فني

التجوال من خالل المذاقات: بلدة القدس 
القديمة، المائدة

استضافات فلسطين: ميرنا بامية وسوزان 
مطر

المركز السويدي للدراسات المسيحية، باب 
الخليل

بتنظيم مؤسسة المعمل
األماكن محدودة، للحجز الرجاء إرسال رسالة الكترونية 

info@almamalfoundation.org :الى
 قبل ١٠/٣ التذكرة: ٤٠ شيكل 

العرض االدائي بالعربي واالنجليزي 

٩.٣٠ مساًء // القدس
أمسية موسيقية

اطالق ألبوم ٣٦٠ لفرقة الكونتينر 
على سطح مؤسسة المعمل 

شارع الجواليدة، باب الجديد 

السبت 2018/10/6 

٩.٣٠ صباحًا // رام الله
لقاءات قلنديا 

مركز خليل السكاكيني الثقافي، رام الله 
٩.٣٠ - ١٠ صباحًا التجمع والتسجيل

١٠ً - ١١.٣٠صباحا فعل ماضي 
محاضرة يقدمها جاك برسكيان عن 

مشروعه الفوتوغرافي في معهد غوته 
في رام الله ضمن الفعاليات المصاحبة

١١.٣٠صباحًا - ١ مساًء الفعاليات 
المصاحبة : محاضرات وعروض

استر ساكس: مفارقات التضامن 
االشتراكي - 

ريتشل ديدمان: راديو ايرث هولد - 
وائل طربيه: الفن - رسائل مشفرة -

١ - ٢ مساًء غداء 
٢ - ٤ مساًء اجتماع عام: كيف نعمل معا؟ 

٤.٣٠ - ٦ مساًء * »نحو نقد التقييم: 
مالحظات حول الغموض والتمرد في 

االندركومونز«
محاضرة مع بول غودوين 

*المحاضرة باللغة االنجليزية 



١٠ صباحًا // رام الله
افتتاح معرض

َدين
قيما المعرض: ريم شديد ويزن خليلي 

الفنانون: مجد عبد الحميد، نور ابو عرفة، ايرين 
اناستاس ورينيه غابري، مروة أرسانيوس، 

كيسي أسبرووث جاكسون ، مجاهد خلف، 
ا. كرمل، ليرا غارسيالنو، هانس هاك، بابلو 
هيلغويرا، جيل ماجيد، جو نعمة، وليد رعد، 

خليل رباح، امنية صبري، سوبرفليكس
مركز خليل السكاكيني الثقافي، الماصيون

٦.٣٠ مساًء // رام الله 
 حفل استقبال معرض دين

مركز خليل السكاكيني الثقافي، الماصيون

االحد 2018/10/7

١١صباحًا // البيرة 
لقاءات قلنديا 

رواق، الشرفة  
١١صباحا- ١ مساًء نقاش: تفكيك مفهوم 

التضامن بمشاركة مؤسسات مجتمع 
مدني يشكل التضامن والتكافل جزءًا من 

اسمها الرسمي
١- ٢ مساًء غداء

٢ - ٤ مساًء *ما الذي ال/يفعله متحف 
شيوعي في فلسطين؟ 

حديث، وعرض أدائي، وعرض فيلم، 
ونقاش مع أيرين أنسطاس ورينيه جابري

*باللغة االنجليزية 

٤ مساًء // بلدة قلنديا 
جولة 

قلنديا قبل قلنديا 
األدالء: شذى صافي وعبد الحليم حمدية / 

أبو وائل
نقطة التجمع: رواق 

األماكن محدودة. للتسجيل، يرجى إرسال رسالة إلى 
info@riwaq.org, التذكرة: ٢٠ شيكل

 ٥.٣٠ مساًء // غزة 
إفتتاح معرض

بين الجميع قربْت آمادا
قيما المعرض: شريف سرحان ورائد عيسى 

الفنانون: عبد الرؤوف العجوري، باسل 
المقوسي، دينا مطر، هالة أبو نحلة، إبراهيم 

العويضي، خالد حسين، ميسرة بارود، ماجد شال، 
مروان نصار، محمد أبو حشيش، محمد الحواجري، 
محمد الحاج ناريمان فرج الله، رنا البطراوي، رفيدة 

سحويل، رقية اللولو، سهيل سالم
غاليري شبابيك، شارع أبو حصيرة خلف 

مستشفى الشفاء، عمارة أبو رمضان- غزة
تنظمه مجموعة التقاء وشبابيك

االثنين 2018/10/8

٩ صباحا // مخيم قلنديا 
جولة 

قلنديا بعد قلنديا 
األدالء: خلدون بشارة وحمزة

تنظمها رواق 
األماكن محدودة. للتسجيل، يرجى إرسال رسالة إلى 

info@riwaq.org, التذكرة: ٢٠ شيكل

الفعاليات المصاحبة

٤.٣٠مساء // القدس 
عرض أدائي، بث مباشر من نيويورك

دم للبيع، لخالد جرار
المعمل، باب الجديد 

الفعاليات المصاحبة

 ٥ مساًء // رام الله 
افتتاح معرض

الخط الرابع 
الفنانون: ميس الصفدي، اكرم الحلبي، جالء 
مرعي، حسن خاطر، حمادة مداح، رامي فرح، 

رندا مداح، سليم أبو جبل، شذى صفدي، فهد 
الحلبي، ماجدة الحلبي، ُنهاد ،الحلبي، نعايم 

مداح، هشام الصفدي، وائل طربيه، وردة خاطر
معهد غوتة، شارع السالم 

تنظيم مركز فاتح المدرس في مجدل شمس 

الفعاليات المصاحبة 

٥ مساًء // رام الله 
افتتاح معرض

١٠٠ عام
لـ جاك برسكيان 

معهد غوتة، شارع السالم 



٦.٣٠ مساًء // رام الله 
افتتاح معرض

حراك دائم
قيمة المعرض: ريم فضة 

الفنانون: خليل رباح، جواد المالحي، ساندي 
هالل، مجموعة م ت ل، ياسمينا وشيك، 

مجموعة كورس ، دانييل توكا، خوزيه لويس 
بنيفيديس، جوانا ريكوسكا 

مبنى المحكمة العثمانية، ٢٥ شارع عيسى زيادة
يلي االفتتاح جولة في المعرض في فضاءات 

المدينة 
تنظمه بلدية رام الله

٧.٣٠ مساًء // البيرة
موسيقى

فرقة الكمنجاتي مع عازفين من الكتاالن/ 
اسبانيا

حديقة رواق، الشرفة

٧ مساًء // القدس 
محاضرة

›إشاعة المتحف الفلسطيني األول …؛‹
لنور أبو عرفة

المعمل، باب الجديد

 الثالثاء 2018/10/9 

٩ صباحا // رام الله 
جولة 

رام الله الحضرية 
دليل الجولة: خلدون بشارة 

نقطة التجمع: ضريح ياسر عرفات 
األماكن محدودة. للتسجيل، يرجى إرسال رسالة إلى 

info@riwaq.org,التذكرة: ٢٠ شيكل

١٠ صباحًا // رام الله
جولة للصحافة 

في معارض رام الله
نقطة التجمع: مركز خليل السكاكيني الثقافي 

 ١١صباحا - ١ مساًء // رام الله
إفطار متأخر 

حديقة مركز خليل السكاكيني الثقافي 
مع مؤسسة آرت فالندرز / بلجيكا تنسيق الفنانة 

سماح حجاوي 

 ١ - ٣ مساًء // رام الله 
لقاءات قلنديا 

الجلسة األولى: اإلقامات الفنية وضرورة 
التضامن

بيت الصاع، ٣ شارع دار عواد، البلدة القديمة
تنظمه بلدية رام الله

الفعاليات المصاحبة  

٥ مساًء // حيفا 
عرض أدائي

في الطريق... ›بدون... وورد‹... ثالث 
حكايات

شادن أبو العسل وأداء فرقة عايدة للرقص 
المعاصر. منار الزعبي عرض أدائي وإنشائي

درجات وادي الصليب
يغادر الباص الى حيفا الساعة ٢ مساًء

نقطة التجمع: ساحة راشد الحدادين، مقابل بلدية 
رام الله 

الفعاليات المصاحبة 

٦ مساًء // حيفا 
افتتاح معرض

كل ما يعلو ال ُبد يلتقي
الفنانون: ربيع سلفيتي، مي حرباوي، هادي 

كليل، الياس وكيم، نردين سروجي
منجم، ١ شارع هاكتار

يغادر الباص الى رام الله الساعة ١٠ مساًء
نقطة التجمع: منجم، ١ شارع هاكتار

 ٦ - ٨ مساًء // رام الله 
لقاءات قلنديا 

الجلسة الثانية: اإلقامات الفنية وضرورة 
التضامن

بيت الصاع، ٣ شارع دار عواد، البلدة القديمة
تنظمه بلدية رام الله 

 األربعاء 2018/10/10 

١٠صباحًا - ٥ مساًء // اللد 
مسار

مدينة اللد
نقطة التجمع: محطة القطار القريبة من حي 

المحطة
المرشد: خليل أبو شحادة 

ستنطلق حافلة من مدينة رام الله إذا تجاوز عدد 
المسجلين في الجولة عشرين شخصًا 

للتسجيل، الرجاء إرسال رسالة إلى اإليمل التالي 
 pp@qattanfoundation.org.intern٢
بتنظيم مؤسسة عبد المحسن القطان 



١ مساًء // القدس 
جولة وحفل استقبال

التجوال من خالل المذاقات بلدة القدس 
القديمة، الجولة 

استضافات فلسطين: ميرنا بامية وسوزان 
مطر 

نقطة االلتقاء: درجات باب العامود
األماكن محدودة، للحجز الرجاء إرسال رسالة الكترونية 

info@almamalfoundation.org :الى
قبل ١٠/٣ التذكرة: ٣٠ شيكل 

الجمعة 2018/10/12

الفعاليات المصاحبة 

٤.٣٠ مساًء // القدس
عرض أدائي، بث مباشر من نيويورك

دم للبيع، لخالد جرار
بالتعاون مع اوبن سورس غاليري، نيويورك

المعمل، باب الجديد

٧ مساًء // القدس
محاضرة

الملفات الفلسطينية واألردنية في 
»أرشيفات الدولة« 

داود الغول 
المعمل، باب الجديد

السبت 2018/10/13

٢ - ٣ مساًء // بيرزيت 
قراءة في كتاب

كتاب رجائي بصيلة: في أرض ميالدي: 
طفولة فلسطينية

يقدمها: عبد الرحمن شبانة 
متحف جامعة بيرزيت 

ضمن برنامج معرض مدينة اللد: الحديقة المغيبة 

٥.٣٠ مساًء // غزة
لقاءات قلنديا

لقاء مع الفنان فايز السرساوي
غاليري التقاء, بناية الحرازين - شارع عمر 

المختار, مئة متر من مفرق العباس باتجاه البحر 

 االحد 2018/10/1٤

الفعاليات المصاحبة 

٥ - ٦.٣٠ مساًء // رام الله 
محاضرة

السياق االجتماعي والسياسي للمشهد 
الفني المعاصر في الجوالن

يقدمها منير فخر الدين، استاذ الفلسفة 
والدراسات الثقافية في جامعة بيرزيت

يتبعها اسئلة ونقاش 
معهد غوتة ، شارع السالم

ضمن فعاليات معرض الخط الرابع 

االثنين 2018/10/15

٩صباحا // قرية الجيب
جولة 

جولة الجيب األثرية
دليل الجولة: نظمي الجعبة 

مكان التجمع رواق
األماكن محدودة. للتسجيل، يرجى إرسال رسالة إلى 

info@riwaq.org, التذكرة: ٢٠ شيكل

 ٥ - ٨ مساًء // رام الله 
محاضرة وورشة عمل رقمية 

التسويق الرقمي للفنانين
موجهة للفنانين والكتاب والممارسين 

الثقافيين
أليسون كرمل بالتعاون مع حملة المركز العربي 

لتطوير اإلعالم االجتماعي 
مركز خليل السكاكيني الثقافي

مواعيد أولية، نرجو التأكد من برامج المركز



الثالثاء 2018/10/16 

الفعاليات المصاحبة 

١٠ صباحًا - ٦ مساًء // بيت لحم
ورشة ونشاط مفتوح 

البيت
الفنانة فيفيان صنصور

ورشة :١٠ صباحا - ٤ مساًء 
نشاط مفتوح : ٤ - ٦ مساًء

دار يوسف نصري جاسر للفن و للبحث, شارع 
الخليل

الفعاليات المصاحبة 

٦- ٨ مساًء // رام الله 
نقاش وجولة

جولة في معرض ١٠٠ عام 
ونقاش مع جاك برسكيان 
معهد غوتة، شارع السالم

الجولة بالتعاون مع مهرجان الصورة الثاني - 
فلسطين 

األربعاء 2018/10/17

 ٧ مساًء // القدس
عرض أدائي فني
طاولتنا المقدسية

استضافات فلسطين: ميرنا بامية وسوزان 
مطر

ينظمها المعمل 
المكان يحدد الحقا 

األماكن محدودة، للحجز الرجاء إرسال رسالة الكترونية 
info@almamalfoundation.org :الى

قبل ١٠/١٤. التذكرة: ٤٠ شيكل  

الجمعة 2018/10/19

٢ - ٦ مساًء // بيرزيت
يوم العائلة 

قطف زيتون 
المتحف الفلسطيني

٧ مساًء // القدس
محاضرة

منع فلسطين: تاريخ سياسي من كامب 
ديفيد حتى أوسلو

سيث انزيسكا
المعمل، باب الجديد

تنظم بالشراكة مع المكتبة العلمية في القدس 
ومؤسسة الكنيون

المحاضرة باللغة االنجليزية 

الجمعة - األحد 2018/10/21-19

٢ - ٤ مساًء // بيرزيت 
ورشة فنية 

بعث التضامن
مع الفنان عامر الشوملي

المتحف الفلسطيني
األماكن محدودة. للتسجيل، يرجى إرسال رسالة إلى 

activities@palmuseum.org
حتى يوم اإلثنين ٢٠١٨/١٠/١٥ 

السبت 2018/10/20

 ٥ مساًء // القدس 
ورشة

منع فلسطين في األرشيفات 
االسرائيلية: ميكانيكية العنف والتعافي 

من حرب لبنان حتى أوسلو
سيث انزيسكا

مركز خليل السكاكيني الثقافي
بتنظيم مؤسسة المعمل 
الورشة باللغة االنجليزية 

 ٥.٣٠ مساًء // غزة 
لقاءات قلنديا

لقاء مع الدكتور عبد الله أبو الهنود 
غاليري شبابيك

شارع أبو حصيرة، خلف مستشفى الشفاء  



الفعاليات المصاحبة 

٧ مساًء // القدس
مسرح

عرض مسرحية برتقال وحجارة
فرقة مسرح عشتار

على خشبة المسرح الوطني الفلسطيني - 
الحكواتي

االحد 2018/10/21

١٠صباحًا - ٦ مساًء // رام الله 
يوم مفتوح

نشاط تطوعي يشمل التنظيف، الزراعة، 
جد الزيتون، طعام وموسيقى

حديقة عين منجد، رام الله
بتنظيم من رواق

 

الثالثاء 2018/10/23 

١٢ ظهرًا - ٣ مساًء // رام الله
حلقة نقاش

دور الحيز العام في المدينة ضمن التطور 
المطرد الذي تشهده المدن الفلسطينية 
في العقود األخيرة: الفضاء العام في 

مدينتي رام الله والبيرة كحالة دراسية 
مبنى المحكمة العثمانية، ٢٥ شارع عيسى زيادة

تنظمها رواق 

السبت 2018/10/27

٢ - ٣ مساًء // بيرزيت 
محاضرة

الجئي اللد والتاريخ الصناعي التجاري في 
رام الله

يقدمها: ناصر رمانة
ضمن برنامج معرض مدينة اللد – الحديقة 

المغيبة
متحف جامعة بيرزيت

 ٥.٣٠ مساًء // غزة  
لقاءات قلنديا

لقاء مع قيمي معرض »بين الجميع 
قربت آمادا«والفنانين المشاركين 

غاليري التقاء, بناية الحرازين - شارع عمر المختار 
مئة متر من مفرق العباس باتجاه البحر 

 االثنين 2018/10/29

٥ - ٨ مساًء // رام الله 
محاضرة وورشة عمل رقمية 

األمان الرقمي للفنانين
موجهة نحو الفنانين والكتاب والممارسين 

الثقافيين 
أليسون كرمل بالتعاون مع حملة )المركز 

العربي لتطوير االعالم االجتماعي(
مركز خليل السكاكيني الثقافي 

مواعيد أولية، نرجو التأكد من برامج المركز 

٦- ٨ مساًء // رام الله 
أفالم 

عرض أفالم من الجوالن
عرض فيلم روشميا: سليم أبو جبل - ٧٠ 

دقيقة 
عرض فيلم بين موتين: أمير فخر الدين - ٢١ 

دقيقة  
معهد غوتة، شارع السالم

ضمن فعاليات معرض الخط الرابع

األربعاء 2018/10/31

١ مساًء // القدس 
جولة وحفل استقبال

التجوال من خالل المذاقات: بلدة القدس 
القديمة، المائدة

استضافات فلسطين: ميرنا بامية وسوزان 
مطر

نقطة االلتقاء: درجات باب العامود 
األماكن محدودة، للحجز الرجاء إرسال رسالة الكترونية 

info@almamalfoundation.org :الى
الحجز قبل ١٠/٢٥. التذكرة: ٣٠ شيكل 



البرنامج خارج فلسطين

 األربعاء 2018/10/3

دوزلدورف، ألمانيا
عمل تركيبي

انسمبلز
لـ يان الميتز 

فوير دير بوتشافت 
ورينغار بالتس، دوزلدورف 

 األربعاء 2018/10/3

٤ - ٦ مساًء // أوكالند، كاليفورنيا، 
الواليات المتحدة 

االفتتاح اإلعالمي لجدارية تضامن 
أوكالند - فلسطين 

شارع ٢٦، بين تيليغراف وبرودويه، أوكالند 
تنظمه آرت فورسيز 

 األربعاء 2018/10/3 - االحد 
2018/10/28

لندن، المملكة المتحدة
بث إذاعي 

راديو ايرث هولد
أول بث من خالل صفحة قلنديا الدولي

www.qalandiyainternational.org/radio- 
earth-hold

مع مجموعة من اإلذاعات الشريكة حول العالم 
القيمون: ريتشيل ديدمان، ولورد سيليز، 

وارجونا نيومان 

  الخميس ٤/2018/10

٦مساًء // كيب تاون، جنوب افريقيا
عرض ادائي 

أداء التضامن والتعاطف 
آدم جون-ويليمز وروز غلدربلوم 
متحف فلسطين في كيب تاون 

 AJJR تنظمه المجموعة الفنية

 الجمعة 2018/10/5

٨ مساًء // دوزلدورف، ألمانيا 
عرض مسرحي 

مشروع ال او بالتز 
تقدمه شفابينغراد باليه و اريفاتي

مسرح فوروم فريرز

 ٥ - ١٠ مساًء // أوليمبيا، واشنطن، 
الواليات المتحدة

مسار فني
مشروع جدارية تضامن اوليمبيا-رفح 

ملتقى شارعي الستيت والكابتل 
تنظمه مؤسسة رايتشل كوري للسالم والعدل

السبت 2018/10/6

٨ مساًء // دوزلدورف، ألمانيا 
عرض مسرحي 

مشروع ال او بالتز 
تقدمه شفابينغراد باليه و اريفاتي 

مسرح فوروم فريرز، دوزلدوف

١١ صباحًا – ٥ مساًء // أوليمبيا، 
واشنطن، الواليات المتحدة 

المهرجان العربي 
مركز اوليمبيا، ٢٢ شارع اولمبيا 

تنظمه مؤسسة رايتشل كوري للسالم والعدل

االثنين 2018/10/8

٩.٣٠ صباحًا - ٤ مساًء // نيويورك، 
الواليات المتحدة

عرض أدائي
دم للبيع لخالد جرار 

وول ستريت، بالقرب من البورصة، نيويورك
يستمر يوميا حتى ١٠/١٢

األربعاء 2018/10/10

٧ مساًء // الدوحة، قطر
مهرجان سينما فلسطين الدوحة

 الحي الثقافي كتارا
يستمر يوميا حتى ١٠/١٦ 

تنظمه نور حسين العريدي، ومريم فرج السويدي، 
وكلثم خليفة السويدي، ورفيا حسين العريدي



األحد 2018/10/1٤

٢ مساًء // سان فرانسيسكو، 
كاليفورنيا، الواليات المتحدة

افتتاح اعالمي 
الرغبة في الحياة، جدارية التحرر العربي
بتنظيم من آرت فورسيز والمركز العربي وتنظيم 

الشباب العربي 

 االثنين 2018/10/15

٨ مساًء // سوانزي، المملكة المتحدة
فيديو وعمل تركيبي

ماذا نفعل فيما تبقى
سيمون كلود ومات سميث

مسرح ذا فولكينو 
يستمر حتى ٢٩ تشرين االول

بتنظيم من ويلز - فلسطين للتبادل اإلبداعي
الفعالية هي جزء من مهرجان سونزي الدولي 

للموسيقى 

األربعاء 2018/10/17

٨ مساًء // دوزلدورف، ألمانيا مساًء 
عرض مسرحي 

حبك نار 
تقدمه معلوبة 

مسرح فوروم فريرز

 الخميس 2018/10/18

٦ - ٨ مساًء // نيويورك، الواليات 
المتحدة 

جلسة حوارية 
 التضامن االسود الفلسطيني:

١٩٦٨ /  ٢٠١٨
المتحدثون: حمزة بيج )جامعة ييل(، وروبين 

سبنسر )جامعة سيتي في نيويورك(، وناديا 
ابو الحاج )كلية بارنارد وجامعة كولومبيا(، وتدير 
الجلسة أناهيد الحردان )الجامعة االميركية في 

بيروت(
مدرج وود في افري، جامعة كولومبيا 

بتنظيم من استوديو اكس عمان في جامعة 
كولومبيا GSAPP ومركز كولومبيا العالمية في 

عمان ومركز دراسات فلسطين في جامعة 
كولومبيا

الثالثاء 2018/10/23

٧ مساًء // الدوحة، قطر
معرض فوتوغرافي مشترك

ترانزيت
 لمحمد بدارنة / فلسطين، وخليفة العبيدلي /

قطر
يستمر يوميا حتى ١٠/٣٠

مقّر الفنانين ’مطافئ
تنظمه نور حسين العريدي، ومريم فرج السويدي، 

وكلثم خليفة السويدي، ورفيا حسين العريدي

 الجمعة 2018/10/26

٧- ٩ مساًء // سوانزي، المملكة المتحدة
حوار تفاعلي 

المجموعة الفنية ديفيس وجونز تدير حوار 
يتناول العالقة الجمعية مع فلسطين 

والفلسطينيين
تستضيفه ويلز - فلسطين للتبادل اإلبداعي

مسرح ذا فولكينو

٨ مساًء // دوزلدورف، ألمانيا
عرض ادائي بحسب الطلب

دعوة الغرباء - اداء في غرفة المعيشة
يقدمه انجو توبن

مسرح فوروم فريرز، دوزلدوف

األحد 2018/10/28

١٢ ظهرًا - ٧ مساًء // لندن، المملكة 
المتحدة

بث مباشر وندوة
راديو إرث هولد

جلسات استماع، بث حي ومباشر، وندوة
سربنتاين غاليري 

القيمون: ريتشل ديدمان، ولورد سيليز، 
وارجونا نيومان


