
 

 
 

 فعال�اتنا ضمن مهرجان الجداف! 
 جميع األ�شطة والفعال�ات وورش العمل مجان�ة لجميع األعمار

 �فضل التسج�ل عن ط��ق هذا الرابط
 

 طوال اليوم  
 

 مركز جم�ل للفنون  
 ا�تشف المعارض والتكل�فات الفن�ة ومكتبتنا والم��د 

 
 

ف    سوق الفنانني
ف   �ة عدة الهدا�ا والمقتن�ات من مصممني ف ومؤسسات خ�ي  وفنانني

 كورن�ش الخور
 

 ورش عمل وأ�شطة فن�ة 
 تقام ھذه الورش متزامنة طوال الیوم وھي لجمیع األعمار

 كورن�ش الحد�قة الفن�ة؛ مركز جم�ل للفنون 
 

ي الحد�قة الفن�ة 
 عروض األداء �ف

ي تحييها فرق محل�ة    استمتع بأمس�ة شع��ة والعروض الموس�ق�ة اليت

 جداف ووترفرونت للفنون حد�قة  
 

ي    آرت ديب
ي   2020اطبع مفتاحك الخاص آلرت ديب

 منصة مشار�ــــع فن جم�ل، ردهة المركز
 

ان اإلمارات لآلداب    مهرجان ط�ي
ان اإلمارات لآلداب، وأنصت ل�تابات      تعرف ع� كّتاب مهرجان ط�ي

 كورن�ش حد�قة الفنون 
 

 ال�كال أفنيو  
ي براس مجلس مستو� من مهرجان القوز �ق   دم الشاي ع� أنغام فرقة دي إ�س يب

 كورن�ش الخور
   



 

 جلف فوتو بلس  
ي ف�لم ا�ستا�س  ا�ة مع فو�ب  كشك التص��ر التفاع�ي المقام بال�ش

 
 كورن�ش حد�قة الفنون 

 
 ألعاب الحد�قة  

 الجامبو جينغا. استمتع بالمناظر الخالبة ومساحات الجلوس الدافئة بينما تلعب مع أقرانك وعائلتك لعبة 
 

فة سطح المركز   �ش
 

 برنامج اليوم 
 جميع األ�شطة والفعال�ات وورش العمل مجان�ة لجميع األعمار

 
 5خ�مة حد�قة الفنون   ورشة عمل: ذا جام جار منصة الطالء   مساءً   6-2

ة مع الفنانة ر�اب طنطاوي طالء ال  ورشة عمل:  مساءً   4-2  1خ�مة حد�قة الفنون   صحون الصغ�ي

ف الملون مع   ي مهدي  ورشة عمل:تك��ن المجسمات بالطني  2خ�مة حد�قة الفنون   ان�ب

ف زه�ب    3خ�مة حد�قة الفنون   ورشة عمل: األور�جا�ي مع افشني

وشات اإلبداع�ة مع سارة أحمد ورشة عمل:    4خ�مة حد�قة الفنون   صنع ال�ب

 حد�قة الفنون، أمام الحد�قة الع���ة "كلنا" جامعة زاید  فعال�ة: "أنا أنبت البذور"  مساءً   8-2

�ة     مساءً  3-2:30 ف  جوالت حول معارض مركز جم�ل للفنون باللغة اإلنجل�ي
 

 نقطة اللقاء �ي مدخل المركز 

ان اإلمارات لآلداب   مساءً  3- 3:30 قراءة: �قدم مؤلفو وشعراء مهرجان ط�ي
�ة)  ف  أعماً� أدب�ة (باللغة اإلنجل�ي

 المركز نقطة اللقاء �ي مدخل 

:   مساءً   3:15- 3:45 ي ي  سموك ب��ك ك��نتت أداء فيف
 تنسيق موس��ت

 حد�قة الفنون  فعال�ة عرض للفقاعات  مساءً  4-3:30



 

ف  مساءً  4-3:30 فة سطح المركز  قراءة: أنقذ عالمنا مع كول�ت بار وليونا كولي�ف  �ش

ي  مع مورف ورشة عمل:  مساءً  6-4   1خ�مة حد�قة الفنون   الجرافييت

 3خ�مة حد�قة الفنون   أسماء خوري   ورشة عمل: صنع مجوهراتك الخاصة مع  

 2خ�مة حد�قة الفنون   دال�ات "صائدات أحالم" مع �ي ع�ي  ورشة عمل:  مساءً   7-4

 4خ�مة حد�قة الفنون   ورشة عمل: التصم�مات النقش�ة مع خالد م��نة  مساءً  4- 5:30

: آنوذر سول  مساءً  4- 4:20 ي ي  أداء فيف
 تنسيق موس��ت

ان اإلمارات لآلداب   مساءً  4- 4:30 قراءة: �قدم مؤلفو وشعراء مهرجان ط�ي
 أعماً� أدب�ة (باللغة الع���ة) 

 نقطة اللقاء �ي مدخل المركز 

ي مع مدير  مساءً  4- 4:30
ي حد�قة   جلف فوتو بلس جولة تص��ر فوتوغرا�ف

خ�مة جلف فوتو بلس �ف
 الفنون 

: أداء  مساءً   4:30- 4:50 ي ي  ال�ي الشعري فيف
 تنسيق موس��ت

 كورن�ش حد�قة الفنون  عرض للفقاعات  مساءً  5-4:30

:   مساءً  5- 5:30 ي ي  بينك جاغر أداء فيف
 تنسيق موس��ت

�ة  مساءً  5- 5:30 ف  نقطة اللقاء �ي مدخل المركز  جوالت حول معارض مركز جم�ل للفنون باللغة اإلنجل�ي

 نقطة اللقاء �ي مدخل المركز  جم�ل للفنون باللغة الع���ةن جوالت حول معارض مركز  مساءً  5- 5:30

 كورن�ش حد�قة الفنون  عرض للفقاعات  مساءً  6-5:30

:  مساءً   5:45- 6:15 ي ي  WYWYأداء فيف
 تنسيق موس��ت

 1خ�مة حد�قة الفنون   مالدا صمادي ورشة عمل: إ�شاء المجسمات مع   مساءً   8-6



 

 ب�شوي جرجس  ورشة عمل: صمم محفظة أقالم خشب�ة مع 
 

 3خ�مة حد�قة الفنون  

ي مع  ورشة عمل:  
 الطابق األول  جون مارسالند التص��ر الفوتوغرا�ف

 نقطة اللقاء �ي مدخل المركز  جوالت حول معارض مركز جم�ل للفنون باللغة األرد�ة  مساءً  6- 6:30

:   مساءً   6:15- 6:45 ي ي براسأداء فيف  فرقة دي إ�س يب
 

، ع�  مجلس مهرجان القوز  ي الفيف
 ضفاف ال�ورن�ش 

:   مساءً  7-6:30 ي ي  محل الزهور أداء فيف
 تنسيق موس��ت

 نقطة اللقاء �ي مدخل المركز  جوالت حول معارض مركز جم�ل للفنون باللغة الع���ة  مساءً  7- 7:30

:   مساءً   7:30- 8:30 ي ي الل�ل أداء فيف
ي  أبحر �ف

 تنسيق موس��ت

:   مساءً  9-8:30 ي ي  أداء فيف  براسفرقة دي إ�س يب
 

، ع�   ي مجلس مهرجان القوز الفيف
 ضفاف ال�ورن�ش 

:   مساءً   8:30- 10 ي  طارق عمر أداء فيف
 

ي 
 تنسيق موس��ت

 
       
       
      


	استمتع بأمسية شعرية والعروض الموسيقية التي تحييها فرق محلية

