
آفــــــــاق ثــقـــافـــيــــة
جـــــديــــــــدة



قصر الحصن
ينبض اليوم قلب أبوظبي التاريخي بالحماس مع المعارض 

وبرنامج المتحف الحي وورشات تجذب المشاركة في تجسيد 
للتنوع والغنى المميزْين لثقافة عاصمتنا وتراثها وتاريخها.

ومن أبرز الفعاليات التي نتطلع إليها: 
يوم في القصر • 
معرض عدسة عبر الزمن• 
فيلم المجلس االستشاري الوطني• 
المتحف الحي• 
تجربة جولة تصويرية• 
تجربة مع ذي هوست: رحلة للتذوق • 
ورشات عمل (صناعة الشموع، نفحات من الشعر، صناعة البخور)• 

التراث
ادخلوا أرضًا ال يزال الوقت ثابتًا فيها، وعيشوا أجواء الماضي 
ضمن عروض ممتعة تعيد تمثيل حياة الماضي واستعراضات 

ِحَرفية وتجارب تعلم تفاعلية تحتفي بزمن أسالفنا الِكرام 
وأسلوب حياتهم.

احصل على جواز سفر تراث اإلمارات، واجمع الطوابع أثناء 
مشاركتك في األنشطة.

مجتمع قصر الحصن 
• شرطة قصر الحصن • السيارات الكالسيكية 

• النعاشات  • فرقة الشرطة الجوالة  
• المتحف الحي

القرية 
• بيت الزهبة  • المدرسة واأللعاب الشعبية 

• الحنة والعجفة  • التلي 
• البرقع • الدخون وتلوين األقمشة 
• الحّداد • الدكان  

• صناعة الفخار

السوق
تجول في السوق، واستمتع بتجربة تسوق أصيلة ال تشبه غيرها. 

قد تجذبك بعض أنواع البخور الَعِطر أو التوابل بعبقها، وقد تغريك 
المنسوجات بملمسها وألوانها؛ ولربما أردت فقط تذوق بعض األطباق 

التقليدية اللذيذة لدى ركن المطعم الشعبي المفضل ميالس.

حياة البحر
• المالح • صناعة المحامل  

• صناعة األشرعة • صناعة القرقور   
• المقهى البحري لمطعم الصياد  • النهمة    

• شباك الصيد  • فلق المحار على المحمل  
• قوارب الشاشة و المجاديف • السالية 

• العيالة البحرية

الصحراء 
• القهوة والربابة والتغرودة • الصقور 

• صنع الزبدة • السدو والغزل 
• الرزفة • المجلس 

• الِجمال ومسيرة الِجمال • اليولة 
• الطوي • كالب السلوقي 

• الطهي التقليدي

الواحة
• تجفيف سعف النخيل • سّف الخوص 

• الماعز • بيت العريش 
• الحبال • الخالب 

• حديقة النباتات المحلية بالتعاون مع مشتل الغافة وبإدارة عبدالله 
آل ثاني المطروشي

المأكوالت والمشروبات:
• المقهى البحري لمطعم الصياد • ميالس 

• إسبريسو الب • ميرزام 
• إرث

ساحة المهرجان
استمتع بأجواء احتفالية في الهواء الطلق وسط عائلتك وأصدقائك 

بين أصوات ومشاهد آسرة لعروض موسيقية وعروض أداء 
واستعراضات فنية حية ستضفي حيويتها وإيجابيتها على 

حركتك وابتسامتك.

أقِبل إلى ساحة المهرجان واستمتع بـ: 

• حفل غنائي لعيضة المنهالي: أداء خاص من ”صوت اإلمارات“ 
يوم 26 نوفمبر – افتتاح نهاية األسبوع 

• حفل موسيقي لحمد العامري: احتفال باليوم الوطني اإلماراتي 
يؤديه فخر الوطن ”حمد العامري“ تكريمًا للوطن في يوبيله 

الذهبي يوم 2 ديسمبر، العرض من تقديم المجمع الثقافي 

• “بورياليس“ الشفق القطبي: عمل فني للفنان دان آشر من 
تقديم المجمع الثقافي  

في 1-2 ديسمبر من 7 مساًء إلى 9 مساًء 
في 3-4 ديسمبر من 9 مساًء إلى 11 مساًء

• حفل توزيع جوائز النسخة العربية لبطوالت القهوة 
اإلمراتية 2021 في 3 ديسمبر من 6:00 مساًء إلى 8 مساًء

يوميًا: العروض التقليدية وعروض الصقارة وعروض فرقة   •
الشرطة الجوالة

بيت الحرفيين
ستكتشف هنا كنوزًا ال تقدر بثمن من الحرف األصيلة، وستتعلم 

ممارسات لحرف يدوية يعود تاريخها إلى قرون خلت. كما ستشارك 
في ورشات عمل بإشراف خبراء سيختبرون مهاراتك المكتسبة، 

وستتعرف على أصول القهوة اإلماراتية في بيت القهوة.

كوستر الفخار  •
الرسم على الفخار   •

الطباعة بالجيلي  •
عجلة الفخار  •

أساور السدو   •
نحت الطوابع  •

محل “Nomad“ للتصاميم  •

ورشات عمل مركز الفنون 
برنامج تفاعلي للصغار والكبار تأتيكم به المراكز الفنية من 

جميــع أنحاء أبوظبي:
• مرجان ملّون - استوديو الفنون - لعمر 12 سنة فما فوق (تراث)

• ألعاب ال ُتنسى - مركز األطفال للفنون - لألعمار 4 - 12 (تباُدل)
• اإلبداع في الخط الكوفي  - بيت الخط - لعمر 12 سنة فما فوق (ُمعاَصرة)

برامج المتطوعين في مهرجان الحصن
يفخر مهرجان الحصن بشراكته مع:

• متطوعو الحصن
• بصمة سعادة 

• كلنا شرطة 

تباُدل
اكتشف اإللهام في صوره اإلبداعية، واستكشف آفاق الممكن 
مع صّناع إبداع معاصرين بينما يواصلون مسيرتهم في تشكيل 

مستقبل حرفهم باالبتكار والتأويل الفني؛ وال تكتِف بالمشاهدة، 
بل شارك في رحلة ثقافية فريدة من نوعها عبر ورشات عملية 

وتجارب حية.

بطوالت القهوة العربية 
حدث يختبر معرفة المشاركين بالقهوة العربية كقيمة رمزية تعّبر عن 
كرم الضيافة العربية بدءًا من اختيار الحبوب وطرق التحضير وصوًال 

إلى أصول تقديمها في فنجانك.

ساحة الصّناع 
ستصادف أثناء تجوالك في ساحة الصّناع مجموعة مذهلة من 
التركيبات الفنية والمتاجر المميزة. كما ستحظى بفرصة إلثراء 

معرفتك بحضور النقاشات والمحادثات التي ستدور في ساحة 
الصّناع، إلى جانب تعلم الِحرف في ورشات عمل متنوعة ومميزة 

تجمع الفّنانين بالحرفيين.

ننسج األمل: عمل تعاوني بين مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد 
وبيت الِحرفيين

تتعاون مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد مع بيت الِحرفيين لصنع 
سجادة مميزة في تمثيل رمزي لدعم دولة اإلمارات العربية المتحدة 

للشعب األفغاني. سينتج عن استخدام تقنيات نسج مختلفة سجادة 
مميزة محكمة النسج تعبر عن تآزر مجتمعين يعمالن يدًا بيد من أجل 

مستقبل أكثر إشراقًا. 
 

ورش عمل:
•  زّين حقيبة قطنية باستخدام فضالت الطعام مع كيمياء األصباغ

•  تجول في العالم الكيميائي للتوابل مع كيمياء األصباغ
•  جولة تصويرية لحركة الريح مع ميثاء حمدان

•  األنسجة والذاكرة وصنع الصور البديلة مع مشاعل الساعي
•  سيلكسكرين مونوتايب مع يوشي

•  قصة ُتروى من خالل المعدن مع نورا السركال
•  صناعة تقليدية للصابون مع مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد

 
المحادثات

•  أرشفة التاريخ: الذاكرة والجسد وما وراء الصور مع مشاعل الساعي 
•  تفاصيل عمل منحوتة “كانت جدتي تمتلك وقتًا لذلك“ مع

عفراء الظاهري   

برنامج الطهي من ِقَبل بيت الِحرفيين 

• مسابقة الحصن للطهي النسخة الثانية
كل التنوع والنكهات المميزة للمطبخ اإلماراتي متواجدة على أطباق 

هذه المواجهة الفريدة التي تستمر 5 أيام سيختبر المشاركون خاللها 
خّفتهم في إعداد أطباق لذيذة ومميزة، بينما يتابرون للفوز بجوائز 

رائعة في 26 نوفمبر – 1 ديسمبر

• تقديم واستعراض تحضير األطباق التقليدية في 3 و 4 ديسمبر 
• محادثة في تاريخ المطبخ اإلماراتي مع سلطان مانع سعيد 

العتيبة (مطعم سرود يدوه) – 3 ديسمبر 
• محادثة حول المطبخ اإلماراتي المعاصر مع إلويزا مارتن (دراسات 

في الغذاء اإلماراتي) – 3 ديسمبر 
• محادثات عن المطبخ اإلماراتي مع مريم المنصوري (مقهى 

بوتيك مونتوك) – 4 ديسمبر

المعاَصرة
استعراض آسر للثقافة المحلية المعاصرة متعددة األبعاد، حيث 
يمكن لجميع أفراد األسرة المشاركة في تجارب وأنشطة ممتعة 
عبر التصميم واألفالم والطهي والفنون بما يكشف عن أروع ما 

في أبوظبي اليوم وغدًا. 

هرم سداسي من تصميم سيريل النسيلين
تجمع هذه المنحوتات النفخية بين التكنولوجيا والفن، بينما تربط 

العلم بالطبيعة في أشكال هندسية متكررة تكمل تشكيالت 
”السبخة“ في الموقع.

سينما في الهواء الطلق تقديم إيمج نيشن
أطلق العنان لخيالك مع مجموعة أفالم مختارة تقدمها شركة 

أفالم وترفيه حائزة على جوائز منشؤها أبوظبي.

عروض حية
اقتربوا من فنون األداء المعاصرة مع مجموعة مختارة ومتميزة من 

مؤدين  محليين.
25 و27 نوفمبر و 2 ديسمبر  • أمـجــد شـاكــــر 

1 و3 ديسمبر • أرقـــــــــــم 
26 نوفمبر، 2 و 4 ديسمبر • داني العريضي 

26 نوفمبر و 4 ديسمبر  • دي جيه كاروهات 
25 نوفمبر و 2 ديسمبر  • فريسي دانتي 

27 و 29 نوفمبر • جــــنـــــدي  
30 نوفمبر و 1 ديسمبر • جستن    

28 و 30 نوفمبر • ليونيه مورفي 
27 نوفمبر و 3 ديسمبر  • موحايسنة 4 
28 نوفمبر و 3 ديسمبر • راي X حسني 

26 نوفمبر و 29 نوفمبر  • رونــــــي 
25 نوفمبر و 4 ديسمبر  • شـيـبـــانـــي 

متاجر البيع  
• استوديو الجود لوتاه للتصميم • البتار 

• أتلييه دي كريستال • أساطير 
• إيزي أون ذا آيز • آية – ذا آرت اوف ليفينج 

• من: العرب • فريم 
• القار • كان ياما كان 

• بليسيه  Nine by Reem •
• مجوهرات سالمة خلفان • مجوهرات روّية  

• توكا أوربان ستور • ذا أوه للمجوهرات  
• نيلز - ذا موديرن مانيكيور استوديو

• سايد نوت - استوديو الجود لوتاه للتصميم

المأكوالت والمشروبات 
• أبتيتيود كافيه • العريش  

BurGo •  BRDG •
• وايلد آند ذا مون • ديالوج 

If You Know You Know • • هاوس أوف بوبس 
• مورسيل  • كرك كلتشر 

• سموكينج باريل  • بوك سان 
• ذا جانغ   Susan’s Baking Company  •
• مرتْين   Top IT •

• راب ذات كافيه

المجمع الثقافي
وجهة تنبض حيوية للصغار والكبار على حد سواء. يكّرس المجمع 

أعماله وأنشطته لرعاية الفنون واآلداب والثقافة، ويحتضن مكتبة 
أبوظبي لألطفال، حيث يطلق العنان للخيال عبر القصص وتأخذ 

العروض الممتعة مكانتها على المسارح.

الفنون البصرية:
• جوجنهايم أبوظبي يقدم إحياء الذكريات

سلسلة من عروض األفالم حول العمل الفني «الحب» (من سلسة 
محارم ”2014“)  للفنان أيمن يسري ديدبان من مجموعة مقتنيات 

جوجنهاينم أبوظبي وبالتعاون مع «سينما عقيل» وتقييم المصري 
َم ُهوْجال-َكْلَفت.

• المجمع: المعرض األرشيفي للمجمع الثقافي  
• محمد شبعة: الوعي البصري

• رشيد أرايين: شامييانا – غذاء للفكر: فكر إلحداث التغيير 
• أفالم عن رواد الفن التشكيلي اإلماراتي

• في المطربان لميرنا بامية 
• أحالم الصيف واآليس كريم

• رحلة إلى المريخ في مكتبة أبوظبي لألطفال
• في المطربان لميرنا بامية  

عروض األداء 
مسرح المجمع الثقافي

رحلة من أبوظبي على طريق الحرير مع مسرح كركال الراقص – 
عرض يوظف تجهيزات افتراضية ديناميكية وأزياء فخمة ومؤلفات 
موسيقية مصممة خصيصًا لتروي قصة تفاعل إنساني وثقافي 
واسع النطاق على «طريق الحرير»، منتجًا بذلك عمًال جديرًا بتكريم 

ماضي «طريق الحرير» وحاضر اإلمارات بيوبيلها الذهبي في 
يومي 3 و 4 ديسمبر من 8 مساًء إلى 10 مساًء.

مدرج المجمع الثقافي 
• غــالــيـــة - 26 نوفمبر من 8 مساًء إلى 9 مساًء
• نـــــــــون - 27 نوفمبر من 8 مساًء إلى 9 مساًء

• فــريــك - 27 نوفمبر من 9 مساًء إلى 10 مساًء 

الفناء
• أصوات من األندلس مع الفنانة السوبرانو إيزابيل كانيادا لونا

25 نوفمبر من 8 مساًء إلى 9:30 مساًء

النافورة 
• رقص الكاثاك مع سوارشري شريدار 

في 3و4 ديسمبر من 6 مساًء إلى 8 مساًء 

ورشات عمل مكتبة أبوظبي لألطفال 
•  اصنع صاروخ ماء 

اصنع رجًال آليًا   •
تعلم القص بالليزر   •

اصنع خوذتك الفضائية  •
تجول في الفضاء  •

قواعد كوفيد

ماسحات أنظمة
إي.دي.إي 

قناع الوجه فحص PCR سلبي
آخر 96 ساعة

يحتاج األطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا فقط إلظهار 
المرور األخضر على تطبيق الحصن.

اإلجراءات االحترازية المتبعة حاليًا
تحدد اإلرشادات التنظيمية الحالية الصادرة عن دائرة الثقافة والسياحة المتطلبات 

التالية ذات الصلة بكوفيد 19 لضمان التشغيل اآلمن للفعاليات:

شريك الرعاية الصحية الرسمي 



قصر الحصن
ينبض اليوم قلب أبوظبي التاريخي بالحماس مع المعارض 

وبرنامج المتحف الحي وورشات تجذب المشاركة في تجسيد 
للتنوع والغنى المميزْين لثقافة عاصمتنا وتراثها وتاريخها.

ومن أبرز الفعاليات التي نتطلع إليها: 
يوم في القصر • 
معرض عدسة عبر الزمن• 
فيلم المجلس االستشاري الوطني• 
المتحف الحي• 
تجربة جولة تصويرية• 
تجربة مع ذي هوست: رحلة للتذوق • 
ورشات عمل (صناعة الشموع، نفحات من الشعر، صناعة البخور)• 

التراث
ادخلوا أرضًا ال يزال الوقت ثابتًا فيها، وعيشوا أجواء الماضي 
ضمن عروض ممتعة تعيد تمثيل حياة الماضي واستعراضات 

ِحَرفية وتجارب تعلم تفاعلية تحتفي بزمن أسالفنا الِكرام 
وأسلوب حياتهم.

احصل على جواز سفر تراث اإلمارات، واجمع الطوابع أثناء 
مشاركتك في األنشطة.

مجتمع قصر الحصن 
• شرطة قصر الحصن • السيارات الكالسيكية 

• النعاشات  • فرقة الشرطة الجوالة  
• المتحف الحي

القرية 
• بيت الزهبة  • المدرسة واأللعاب الشعبية 

• الحنة والعجفة  • التلي 
• البرقع • الدخون وتلوين األقمشة 
• الحّداد • الدكان  

• صناعة الفخار

السوق
تجول في السوق، واستمتع بتجربة تسوق أصيلة ال تشبه غيرها. 

قد تجذبك بعض أنواع البخور الَعِطر أو التوابل بعبقها، وقد تغريك 
المنسوجات بملمسها وألوانها؛ ولربما أردت فقط تذوق بعض األطباق 

التقليدية اللذيذة لدى ركن المطعم الشعبي المفضل ميالس.

حياة البحر
• المالح • صناعة المحامل  

• صناعة األشرعة • صناعة القرقور   
• المقهى البحري لمطعم الصياد  • النهمة    

• شباك الصيد  • فلق المحار على المحمل  
• قوارب الشاشة و المجاديف • السالية 

• العيالة البحرية

الصحراء 
• القهوة والربابة والتغرودة • الصقور 

• صنع الزبدة • السدو والغزل 
• الرزفة • المجلس 

• الِجمال ومسيرة الِجمال • اليولة 
• الطوي • كالب السلوقي 

• الطهي التقليدي

الواحة
• تجفيف سعف النخيل • سّف الخوص 

• الماعز • بيت العريش 
• الحبال • الخالب 

• حديقة النباتات المحلية بالتعاون مع مشتل الغافة وبإدارة عبدالله 
آل ثاني المطروشي

المأكوالت والمشروبات:
• المقهى البحري لمطعم الصياد • ميالس 

• إسبريسو الب • ميرزام 
• إرث

ساحة المهرجان
استمتع بأجواء احتفالية في الهواء الطلق وسط عائلتك وأصدقائك 

بين أصوات ومشاهد آسرة لعروض موسيقية وعروض أداء 
واستعراضات فنية حية ستضفي حيويتها وإيجابيتها على 

حركتك وابتسامتك.

أقِبل إلى ساحة المهرجان واستمتع بـ: 

• حفل غنائي لعيضة المنهالي: أداء خاص من ”صوت اإلمارات“ 
يوم 26 نوفمبر – افتتاح نهاية األسبوع 

• حفل موسيقي لحمد العامري: احتفال باليوم الوطني اإلماراتي 
يؤديه فخر الوطن ”حمد العامري“ تكريمًا للوطن في يوبيله 

الذهبي يوم 2 ديسمبر، العرض من تقديم المجمع الثقافي 

• “بورياليس“ الشفق القطبي: عمل فني للفنان دان آشر من 
تقديم المجمع الثقافي  

في 1-2 ديسمبر من 7 مساًء إلى 9 مساًء 
في 3-4 ديسمبر من 9 مساًء إلى 11 مساًء

• حفل توزيع جوائز النسخة العربية لبطوالت القهوة 
اإلمراتية 2021 في 3 ديسمبر من 6:00 مساًء إلى 8 مساًء

يوميًا: العروض التقليدية وعروض الصقارة وعروض فرقة   •
الشرطة الجوالة

بيت الحرفيين
ستكتشف هنا كنوزًا ال تقدر بثمن من الحرف األصيلة، وستتعلم 

ممارسات لحرف يدوية يعود تاريخها إلى قرون خلت. كما ستشارك 
في ورشات عمل بإشراف خبراء سيختبرون مهاراتك المكتسبة، 

وستتعرف على أصول القهوة اإلماراتية في بيت القهوة.

كوستر الفخار  •
الرسم على الفخار   •

الطباعة بالجيلي  •
عجلة الفخار  •

أساور السدو   •
نحت الطوابع  •

محل “Nomad“ للتصاميم  •

ورشات عمل مركز الفنون 
برنامج تفاعلي للصغار والكبار تأتيكم به المراكز الفنية من 

جميــع أنحاء أبوظبي:
• مرجان ملّون - استوديو الفنون - لعمر 12 سنة فما فوق (تراث)

• ألعاب ال ُتنسى - مركز األطفال للفنون - لألعمار 4 - 12 (تباُدل)
• اإلبداع في الخط الكوفي  - بيت الخط - لعمر 12 سنة فما فوق (ُمعاَصرة)

برامج المتطوعين في مهرجان الحصن
يفخر مهرجان الحصن بشراكته مع:

• متطوعو الحصن
• بصمة سعادة 

• كلنا شرطة 

تباُدل
اكتشف اإللهام في صوره اإلبداعية، واستكشف آفاق الممكن 
مع صّناع إبداع معاصرين بينما يواصلون مسيرتهم في تشكيل 

مستقبل حرفهم باالبتكار والتأويل الفني؛ وال تكتِف بالمشاهدة، 
بل شارك في رحلة ثقافية فريدة من نوعها عبر ورشات عملية 

وتجارب حية.

بطوالت القهوة العربية 
حدث يختبر معرفة المشاركين بالقهوة العربية كقيمة رمزية تعّبر عن 
كرم الضيافة العربية بدءًا من اختيار الحبوب وطرق التحضير وصوًال 

إلى أصول تقديمها في فنجانك.

ساحة الصّناع 
ستصادف أثناء تجوالك في ساحة الصّناع مجموعة مذهلة من 
التركيبات الفنية والمتاجر المميزة. كما ستحظى بفرصة إلثراء 

معرفتك بحضور النقاشات والمحادثات التي ستدور في ساحة 
الصّناع، إلى جانب تعلم الِحرف في ورشات عمل متنوعة ومميزة 

تجمع الفّنانين بالحرفيين.

ننسج األمل: عمل تعاوني بين مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد 
وبيت الِحرفيين

تتعاون مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد مع بيت الِحرفيين لصنع 
سجادة مميزة في تمثيل رمزي لدعم دولة اإلمارات العربية المتحدة 

للشعب األفغاني. سينتج عن استخدام تقنيات نسج مختلفة سجادة 
مميزة محكمة النسج تعبر عن تآزر مجتمعين يعمالن يدًا بيد من أجل 

مستقبل أكثر إشراقًا. 
 

ورش عمل:
•  زّين حقيبة قطنية باستخدام فضالت الطعام مع كيمياء األصباغ

•  تجول في العالم الكيميائي للتوابل مع كيمياء األصباغ
•  جولة تصويرية لحركة الريح مع ميثاء حمدان

•  األنسجة والذاكرة وصنع الصور البديلة مع مشاعل الساعي
•  سيلكسكرين مونوتايب مع يوشي

•  قصة ُتروى من خالل المعدن مع نورا السركال
•  صناعة تقليدية للصابون مع مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد

 
المحادثات

•  أرشفة التاريخ: الذاكرة والجسد وما وراء الصور مع مشاعل الساعي 
•  تفاصيل عمل منحوتة “كانت جدتي تمتلك وقتًا لذلك“ مع

عفراء الظاهري   

برنامج الطهي من ِقَبل بيت الِحرفيين 

• مسابقة الحصن للطهي النسخة الثانية
كل التنوع والنكهات المميزة للمطبخ اإلماراتي متواجدة على أطباق 

هذه المواجهة الفريدة التي تستمر 5 أيام سيختبر المشاركون خاللها 
خّفتهم في إعداد أطباق لذيذة ومميزة، بينما يتابرون للفوز بجوائز 

رائعة في 26 نوفمبر – 1 ديسمبر

• تقديم واستعراض تحضير األطباق التقليدية في 3 و 4 ديسمبر 
• محادثة في تاريخ المطبخ اإلماراتي مع سلطان مانع سعيد 

العتيبة (مطعم سرود يدوه) – 3 ديسمبر 
• محادثة حول المطبخ اإلماراتي المعاصر مع إلويزا مارتن (دراسات 

في الغذاء اإلماراتي) – 3 ديسمبر 
• محادثات عن المطبخ اإلماراتي مع مريم المنصوري (مقهى 

بوتيك مونتوك) – 4 ديسمبر

المعاَصرة
استعراض آسر للثقافة المحلية المعاصرة متعددة األبعاد، حيث 
يمكن لجميع أفراد األسرة المشاركة في تجارب وأنشطة ممتعة 
عبر التصميم واألفالم والطهي والفنون بما يكشف عن أروع ما 

في أبوظبي اليوم وغدًا. 

هرم سداسي من تصميم سيريل النسيلين
تجمع هذه المنحوتات النفخية بين التكنولوجيا والفن، بينما تربط 

العلم بالطبيعة في أشكال هندسية متكررة تكمل تشكيالت 
”السبخة“ في الموقع.

سينما في الهواء الطلق تقديم إيمج نيشن
أطلق العنان لخيالك مع مجموعة أفالم مختارة تقدمها شركة 

أفالم وترفيه حائزة على جوائز منشؤها أبوظبي.

عروض حية
اقتربوا من فنون األداء المعاصرة مع مجموعة مختارة ومتميزة من 

مؤدين  محليين.
25 و27 نوفمبر و 2 ديسمبر  • أمـجــد شـاكــــر 

1 و3 ديسمبر • أرقـــــــــــم 
26 نوفمبر، 2 و 4 ديسمبر • داني العريضي 

26 نوفمبر و 4 ديسمبر  • دي جيه كاروهات 
25 نوفمبر و 2 ديسمبر  • فريسي دانتي 

27 و 29 نوفمبر • جــــنـــــدي  
30 نوفمبر و 1 ديسمبر • جستن    

28 و 30 نوفمبر • ليونيه مورفي 
27 نوفمبر و 3 ديسمبر  • موحايسنة 4 
28 نوفمبر و 3 ديسمبر • راي X حسني 

26 نوفمبر و 29 نوفمبر  • رونــــــي 
25 نوفمبر و 4 ديسمبر  • شـيـبـــانـــي 

متاجر البيع  
• استوديو الجود لوتاه للتصميم • البتار 

• أتلييه دي كريستال • أساطير 
• إيزي أون ذا آيز • آية – ذا آرت اوف ليفينج 

• من: العرب • فريم 
• القار • كان ياما كان 

• بليسيه  Nine by Reem •
• مجوهرات سالمة خلفان • مجوهرات روّية  

• توكا أوربان ستور • ذا أوه للمجوهرات  
• نيلز - ذا موديرن مانيكيور استوديو

• سايد نوت - استوديو الجود لوتاه للتصميم

المأكوالت والمشروبات 
• أبتيتيود كافيه • العريش  

BurGo •  BRDG •
• وايلد آند ذا مون • ديالوج 

If You Know You Know • • هاوس أوف بوبس 
• مورسيل  • كرك كلتشر 

• سموكينج باريل  • بوك سان 
• ذا جانغ   Susan’s Baking Company  •
• مرتْين   Top IT •

• راب ذات كافيه

المجمع الثقافي
وجهة تنبض حيوية للصغار والكبار على حد سواء. يكّرس المجمع 

أعماله وأنشطته لرعاية الفنون واآلداب والثقافة، ويحتضن مكتبة 
أبوظبي لألطفال، حيث يطلق العنان للخيال عبر القصص وتأخذ 

العروض الممتعة مكانتها على المسارح.

الفنون البصرية:
• جوجنهايم أبوظبي يقدم إحياء الذكريات

سلسلة من عروض األفالم حول العمل الفني «الحب» (من سلسة 
محارم ”2014“)  للفنان أيمن يسري ديدبان من مجموعة مقتنيات 

جوجنهاينم أبوظبي وبالتعاون مع «سينما عقيل» وتقييم المصري 
َم ُهوْجال-َكْلَفت.

• المجمع: المعرض األرشيفي للمجمع الثقافي  
• محمد شبعة: الوعي البصري

• رشيد أرايين: شامييانا – غذاء للفكر: فكر إلحداث التغيير 
• أفالم عن رواد الفن التشكيلي اإلماراتي

• في المطربان لميرنا بامية 
• أحالم الصيف واآليس كريم

• رحلة إلى المريخ في مكتبة أبوظبي لألطفال
• في المطربان لميرنا بامية  

عروض األداء 
مسرح المجمع الثقافي

رحلة من أبوظبي على طريق الحرير مع مسرح كركال الراقص – 
عرض يوظف تجهيزات افتراضية ديناميكية وأزياء فخمة ومؤلفات 
موسيقية مصممة خصيصًا لتروي قصة تفاعل إنساني وثقافي 
واسع النطاق على «طريق الحرير»، منتجًا بذلك عمًال جديرًا بتكريم 

ماضي «طريق الحرير» وحاضر اإلمارات بيوبيلها الذهبي في 
يومي 3 و 4 ديسمبر من 8 مساًء إلى 10 مساًء.

مدرج المجمع الثقافي 
• غــالــيـــة - 26 نوفمبر من 8 مساًء إلى 9 مساًء
• نـــــــــون - 27 نوفمبر من 8 مساًء إلى 9 مساًء

• فــريــك - 27 نوفمبر من 9 مساًء إلى 10 مساًء 

الفناء
• أصوات من األندلس مع الفنانة السوبرانو إيزابيل كانيادا لونا

25 نوفمبر من 8 مساًء إلى 9:30 مساًء

النافورة 
• رقص الكاثاك مع سوارشري شريدار 

في 3و4 ديسمبر من 6 مساًء إلى 8 مساًء 

ورشات عمل مكتبة أبوظبي لألطفال 
•  اصنع صاروخ ماء 

اصنع رجًال آليًا   •
تعلم القص بالليزر   •

اصنع خوذتك الفضائية  •
تجول في الفضاء  •

قواعد كوفيد

ماسحات أنظمة
إي.دي.إي 

قناع الوجه فحص PCR سلبي
آخر 96 ساعة

يحتاج األطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا فقط إلظهار 
المرور األخضر على تطبيق الحصن.

اإلجراءات االحترازية المتبعة حاليًا
تحدد اإلرشادات التنظيمية الحالية الصادرة عن دائرة الثقافة والسياحة المتطلبات 

التالية ذات الصلة بكوفيد 19 لضمان التشغيل اآلمن للفعاليات:

شريك الرعاية الصحية الرسمي 
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