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 للحجوزات والتحديثات المنتظمة ومزيد من التفاصيل حول الفنانين/ات، يرجى زيارة موقعنا على اإلنترنت: 

www.celebratingsyria.org 

 

 ومتابعتنا على وسائل التواصل االجتماعي: 

Facebook: facebook.com/syriafestival 

Twitter: @syriafestival 

Instagram: @syriafestival 

 برنامج المهرجان 

كانون األول / ديسمبر  ٥السبت 

كانون األول /   ١١حتى الجمعة 

 ديسمبر 

متوفر خالل فترة 

 المهرجان

 كاريكاتير سوريا .. والعالم 

 معرض

 موعد مع العود مع رحاب

 جلسة موسيقية للعائلة 

 نحن منّا أميرات 

 خطوة .. خطوة 

 استعراض الحرب

 االنتظار 

 باللون الخاكي ذاكرة 

 خمسون قدماً من سوريا 

 برنامج أفالم المهرجان

 كانون األول / ديسمبر ٥السبت 
مساًء   ٩:٣٠ – ٨

 بتوقيت غرينيتش 

 سهرة موسيقية مع عائلة كيوان

 ا موسيق

 كانون األول / ديسمبر ٦األحد 
مساًء   ٨:٣٠ – ٧

 بتوقيت غرينيتش 

 لقاء مباشر مع رسامي الكاريكاتير 

 حوار

 كانون األول / ديسمبر ٧ثنين اال 
مساًء   ٨:٣٠ – ٧

 بتوقيت غرينيتش 

 عازف بيانو اليرموك 

 مع أيهم األحمد  وحوار اموسيق

 كانون األول / ديسمبر  ٨الثالثاء 
 مساءً  ٩ – ٧

 بتوقيت غرينيتش 

 نحن منّا أميرات 

 فلم وحوار مع المخرجة عتاب عزام 

 كانون األول / ديسمبر ٩األربعاء 
مساًء   ٨:٣٠ – ٧

 بتوقيت غرينيتش 

 سوريون في الغربة

 حوار مع مدون الطعام السوري األمريكي أنطونيو طحان

 كانون األول / ديسمبر  ١٠الخميس 
مساًء   ٨:٣٠ – ٧

 بتوقيت غرينيتش 

SYRIAous About Comedy 

 )باللغة اإلنكليزية( عرض كوميدي 

 كانون األول / ديسمبر ١١الجمعة 
  مساءً  ٩:٣٠ – ٧:٣٠

 بتوقيت غرينيتش 

 االحتفال بسوريا مع هالو سايكلپو وبوشوكو 

 ا موسيق

http://www.celebratingsyria.org/


 

  

 ورشة موسيقية  معرض

 العود مع رحابموعد مع  كاريكاتير سوريا .. والعالم 

ال تزال سووووريا مواووووعاً محورياً لدي رسوووامي الكاريكاتير السووووريين 

خاصووة في  ل غياب التغطية اإلعالمية العالمية،  ال أن هءالء الرسووامين  

لم يتوانوا عن لعو  دورهم كمواطنين عالميين واسووووتجوابوا خالل هاا العوام 

ا من خالل رسووووماتهم ألحدال العالمية بما فيها حركة احياة السوووود مهمة

السوووويواسووووة  واالنفجوارات المواسوووواوية في بيروت وبعود مقتول جورف فلويد 

االعتداءات اإلرهابية في فرنسوووا وأخيراً، ما شوووغل  واألمريكية الشوووعبوية  

 : فيروس كورونا. ٢٠٢٠الكوك  في عام 

رسوووووام/ة    ٣٣يقوودم هوواا المعرض الرقمي مجموعووة مختووارة من أعمووال  

 .Cartooning Syriaكاريكاتير سوري/ة بالتعاون مع مشروع 

انضوموا  لى رحاب عازار للتعرف على كيفية صوناعة ةلة العود واالسوتماع 

 لى بعض مقطوعات هاه اآللة الموسيقية الفريدة. ستاخانا رحاب في رحلة  

مراحل التي شوهدتها في ورشوة أبيها سومير  وصوور  عبر صوناعة ةلة العود 

 عازار، صانع اآلالت الموسيقية الوترية. 

 

 كانون األول / ديسمبر ١١كانون األول / حتى الجمعة  ٥السبت  ركانون األول / ديسمب ١١كانون األول حتى الجمعة  ٥السبت 

  
  

  ا موسيق

 االحتفال بسوريا مع هالو سايكلپو وبوشوكو  سهرة موسيقية مع عائلة كيوان

عائلة كيوان الموسووويقية  لى في ليلة افتتاح المهرجان لهاا العام، سوووننضوووم  

التي سووووتقدم لنا مجموعة من األغاني واأللحان التقليدية والمعاصوووورة من  

غرفة جلوسووها في لندنن نتمنى لكم سووهرة ممتعة مع أسووامة كيوان و يلين 

 حاتم وحنين. ابناهما هالل برفقة 

برفقة   المعاصوورة افسوونقضووي ليلة الجمعة مع الموسوويقأما في ليلة الختام، 

 .سايكلپو االلكترو طرب: هالو ابوشوكو ورائد موسيق

 مساًء بتوقيت غرينيتش ٩:٣٠ – ٧:٣٠كانون األول / ديسمبر  ١١الجمعة  مساًء بتوقيت غرينيتش ٩:٣٠  – ٨ كانون األول / ديسمبر  ٥السبت 

  



 

 

 

 

 

 

  لقاءات وحوارات 

 مع أيهم األحمد  وحوار اعازف بيانو اليرموك: موسيق مباشر مع رسامي الكاريكاتيرلقاء 

انضوموا في هاا اللقاء  لى خمسوة رسوامي كاريكاتير سووريين: موفت قات، 

مءسوس   دياال برسولي، أماني العلي، هاني عباس وجواد مراد باإلاوافة  لى

رونوالود بوس للتعرف على فن الكواريكواتير والم وووواعو  التي   المشووووروع

 رية التعبير. بح هاوال يتمتع مواطنترافقه في الدول التي 

وهو يعزف على البيانو   الفيديو الاي انتشوووور نال أيهم األحمد الشووووهرة بعد 

ا  نو وسوووود الودموار في مخيم اليرموك حيو  ترعرع وتعلم العزف من أبيوه م

هاه األمسووية، سوونتعرف على أيهم ونسوومع   كان عمره خمس سوونوات. في

 موسيقاه التي أصبحت رمزاً للمقاومة وطل  الحرية.   اً منبعض

 مساًء بتوقيت غرينيتش ٨:٣٠ – ٧بر كانون األول / ديسم ٧ثنين اال مساًء بتوقيت غرينيتش ٨:٣٠ –٧  كانون األول / ديسمبر  ٦األحد 

  

  

سوريون في الغربة: حوار مع مدون الطعام السوري األمريكي أنطونيو  المخرجة عتاب عزام نحن منّا أميرات: فلم وحوار مع 

 طحان 

 اجتمعن الجئات سوريات في لبنان أربعيحكي فيلم نحنا منا أميرات ق ة 

األمل من خالل مسرحية والح  و األلموق  هن عن الخسارة  ليروين

    غريقية قديمة.

عزام بعد الفيلم لمناقشته واإلجابة على ستنضم  لينا المخرجة عتاب 

 نا.أسئلت

ينضم  لينا أنطونيو طحان من الواليات المتحدة ليحدثنا عن دور المطبخ 

بح   . وأهميته في عملية التبادل الثقافي والطعام في المجتمعات المهاجرة

الطعام  اطوني المولود لعائلة سوريا في فنزويال عن أنثروبولوجي

ومدينته  والق ص المرتبطة به من خالل زياراته المتكررة  لى سوريا

 حل .  

 مساًء بتوقيت غرينيتش ٨:٣٠ –٧كانون األول / ديسمبر  ٩األربعاء  مساًء بتوقيت غرينيتش  ٩ – ٧كانون األول / ديسمبر  ٨الثالثاء 

  



 

    برنامج األفالم  ٢٠٢٠مهرجان احتفالية سوريا 
 

 ( ٢٠١٦ذاكرة باللون الخاكي )

 ( ١٥د. )+ ١٠٨

 إخراج الفوز طنجور 

 

لم شعور القمع  يفالينقل إلينا مخرج 

المرتبط باللون الخاكي في الذاكرة 

ولكنه ينجح بإعطائنا األمل  السورية. 

بمستقبل أفضل من خالل شجاعة خمس 

  .في الفيلم يقابلهاشخصيات 

 

 ( ١٩٧٨خطوة .. خطوة ) 

 ( ١٥د. )+  ٢٣

 إخراج أسامة محمد

 

يعالج أسامة محمد في هذا الفيلم كيفية  

زارع في سوريا إلى جندي تحويل الم  

 جاهز للقتل.

 

  

 ( ٢٠١٨نحن منّا أميرات )

 ( ١٢)+ د.  ٧٥

 إخراج عتاب عزام وبريجيت أوج 

 

الجئات سوريات   يحكي الفيلم قصة أربع

قصصهن عن   ليروين اجتمعن في لبنان

األمل من خالل  و الحب و  األلمو الخسارة 

 مسرحية إغريقية قديمة. 

  

 ( ٢٠١٦استعراض الحرب )

 ( ١٥د. )+ ١٠٠

 إخراج أندرياس دالسغارد وعبيدة زيتون

 

من  بعد الثورة  لم قدر سوريا ييعرض الف

مجموعة ضيقة من   متابعة حياةخالل 

األصدقاء تحولت أحالمهم إلى كوابيس  

 ار البلد.يانه  بعد

 

 ( ٢٠١٥خمسون قدماً من سوريا )

 ( ١٥د. )+  ٣٩

 إخراج سكاي فيتزجيرالد 

 
صورة لرجل هادئ وحازم  يقدم الفيلم 

تردعه   دون أن معقدة بعمليات طبية قوم ي
 .الفوضى واأللم والموت من حوله

 

  

 ( ٢٠١٨االنتظار ) 

 ( ١٢د. )+  ٤٠

 إخراج سوزي آتوود

 

يسلط الفيلم الضوء على رحلة االنتظار  

الروحية لعائلة سورية مسيحية الزمنية و 

 والعدم.  عالقة ما بين الوجود 

 

 
 


