
Al Qattara Arts Centre organises a series of 
workshops and courses open to the entire family, 
allowing art enthusiasts to immerse themselves 
in the creative art scene.

Al Qattara Art Workshops
March – 2023 

يقــّدم مركــز القطــارة للفنــون سلســلة مــن ورش العمــل الفنيــة 
ضمــن  وذلــك  العائلــة،  أفــراد  لجميــع  المتخصصــة  والــدورات 
مبادراتــه لتقديــم فــرص جّذابــة لمحبــي الفنــون وإشــراكهم فــي 

المشهد الفني واإلبداعي في الدولة.
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Oil Painting Techniques
By: Ali Hammad

Mondays & Wednesdays

Tuesdays & Thursdays

Fridays & Saturdays

AED 350
(Adults للكبار) 5:00 PM - 8:00 PM

أيام اإلثنين واألربعاء  
أيام الثالثاء و الخميس 

أيام الجمعة والسبت

������ت ا���� 	�
��ان ا����
�د�� ��� :�����

Mosaic Masterpieces 
By: Suhair Aboushi

Mondays & Thursdays
AED 350

(Adults للكبار)

AED 300
(Kids للصغار)

5:00 PM - 7:00 PM أيام اإلثنين والخميس 
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abudhabiculture.ae

Calligraphy
By: Nabil Al Ghanem

Sundays & Tuesdays 
AED 350

(Adults للكبار)

AED 300
(Kids للصغار)

5:00 PM - 7:00 PM أيام األحد والثالثاء 

ا��� ا���	�
����
�����: ���� ا

Arabic Calligraphy Tools 
By: Nabil Al Ghanem

Thursdays & Saturdays 
AED 350

(Adults للكبار)

AED 300
(Kids للصغار)

5:00 PM - 7:00 PM أيام الخميس والسبت 
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Drawing & Painting
By: Ghada Mohamad Nour

Mondays & Wednesdays 

Tuesdays & Sundays 
AED 300

(Kids للصغار) 5:00 PM - 7:00 PM
أيام اإلثنين واألربعاء 

أيام الثالثاء واألحد
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abudhabiculture.ae

Terms and conditions apply.

All fees exclusive of VAT.

25% Discount on Jubilee Cultural Pass
& 20% on Fazza & Staff.

For registration and more information,   
please contact the centre on:

•

•

•

•

تطبق الشروط واألحكام.

األسعار ال تشمل ضريبة القيمة المضافة.

خصم 25 % على بطاقة اليوبيل الذهبي الثقافية
و 20% لبطاقة فزعة وللموظفين.

للتسجيل ولمزيد من المعلومات، يرجى التواصل                
مع المركز على:   

•

•

•

•

03711 8225
037118226

qac@dctabudhabi.ae

Wheel Thrown Pottery 
By: Suhair Aboushi

Tuesdays & Saturdays
AED 350

(Adults للكبار)

AED 300
(Kids للصغار)

5:00 PM - 7:00 PM أيام الثالثاء والسبت 
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Oud 
By: Sabbar Salman

Mondays

Tuesdays 

Wednesdays

AED 350
(Adults للكبار)
(Kids للصغار)

5:00 PM - 7:00 PM

أيام اإلثنين  
أيام الثالثاء 
أيام األربعاء 
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Piano 
By: Gulmira Abdukhalikova

Mondays

Tuesdays 

Wednesdays 

Thursdays 

Fridays 

AED 800
(Adults للكبار)
(Kids للصغار)

3:00PM - 7:45 PM

أيام اإلثنين  
أيام الثالثاء 
أيام األربعاء

أيام الخميس 
أيام الجمعة
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