تأثير الفنون على المجتمعات

ح� يوم الجمعة  1كانون أ
أ
ن
الثا� ت
الول 2017
يوم الربعاء  29شت�ين ي
من الساعة  9:30صباحاً ت
ح�  5:00مسا ًء
ف� جمعية الهالل أ
ن ف
الب�ة
الحمر
الفلسطي� ي� مدينة ي
ي
ي

ين
فلسط� المحتلة
مؤسسة أيام المرسح
ت
الكمنجا� الموسيقية
جمعية
ي
فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية

ين
فلسط�
س�ك
مدرسة ي

مرسح الحارة

الشع�
مركز الفن
بي
مرسح عشتار

مرسح نعم
مرسح الحرية
ن
معهد إدوارد سعيد
الوط� للموسيقى
ي

معهد المانيفيكات لتعليم الموسيقى

برنامج المؤتمر
ن
ش
الثا� 2017
اليوم األول :االربعاء  29ت�ين ي
10:00 - 09:30

تسجيل الحضور ,توزيع برنامج المؤتمر والبطاقات ,تسليم أدوات ت
ال�جمة
ت
ال�حيب بالحضور وعرض برنامج المؤتمر

10:30-10:00

كلمة لرئيسة مجلس إدارة الشبكة  -إيمان حموري
كلمة وزير الثقافة الدكتور إيهاب بسيسو
الجلسة أ
الوىل

تأثير الفنون األدائية اجتماعي ًا وسياسي ًا
س�ين حليلة
مدير ة الجلسة :ي

المتحدثون/ات
11:40 -10:30

باربرا سانتوس
مؤسسة شبكة مادالينا الدولية – المانيا
ِ

موضوع المداخلة
“مرسح المضطهدين :الشعور بالـ نحن من خالل الفن”

ديانا ميلوسفتش
مديرة مرسح داه  – DAHرصبيا

للتغي� االجتماعي والسياس ،وإقامة صالت ي ن
ب�
“استخدام المرسح والدراما كأداة
ي
ي
الفني� والجهات الفاعلة أ
ين
ين
الخرى ف ي� عمليات بناء السالم”
العامل�

إيمان عون
ين
فلسط�
مديرة مرسح عشتار –

للتغي� من الناحية االجتماعية”
“المرسح كأداة
ي

12:20 - 11:40

أسئلة ونقاش

12:40 -12:20

ت
اس�احة قهوة

الجلسة الثانية

تأثير الفنون األدائية اجتماعي ًا وسياسي ًا
مديرة الجلسة :هالة نصار خميس
موضوع المداخلة

المتحدثون/ات
عل
أنيدا ي
محا�ض ِ ة ف ي� جامعة واشنطن – كامبوديا /أمريكا
13:45 -12:40

ديفيد كوتوريل
أستاذ ف ي� الفنون الجميلة ف ي� جامعة شيفيلد – بريطانيا

«تحذيرات الزناد :أ
الداء المرسحي ف ي� أوقات الحرب والسالم»
“المشكلة من وجهات النظر :الدور المحتمل للفنان ضمن العالقات الدولية ،وتعارض
المشاهد الطبيعية والروايات المعقدة”.

يب�يث مولهاوزن
مديرة الس�ك التعليمي المتنقل أ
للطفال
ي
 – MMCCأفغانستان

“قدرة أ
يجا� عند توفر الدعم الالزم”
الطفال عىل إحداث
التغي� االجتماعي إ
ي
ال ب ي

يان وليامز
المدير ن
ين
فلسط�
الف� ،أيام المرسح –
ي

“لمحة تاريخية عن مرسح الشباب ف ي� غزة”

14:20 - 13:45

أسئلة ونقاش

15:30 – 14:30

ت
اس�احة الغداء
الطاولة المستديرة

أين الثقافة والفنون في المشروع الوطني والتخطيط االستراتيجي.
مدير الجلسة :خالد الحروب

17:30-15:30

وزارة الثقافة – وزارة التخطيط – مؤسسة القطان – مؤسسة التعاون – اللجنة الوطنية الفلسطينية ت
لل�بية والثقافة والعلوم
بمشاركة جميع الحا�ض ين بالمؤتمر
18:30- 17:30

وقت حر

19:00

ف
ين
احتفال مركز الفن
الثقا�
الثالث�  -قرص رام هللا
الشع� بذكرى تأسيسه
ي
بي

ن
ش
الثا� 2017
اليوم الثاني :الخميس  30ت�ين ي
10:00-9:30

تسجيل الحضور
الجلسة الثالثة

الفنون األدائية أداة معرفة وحفاظ على الهوية
مدير الجلسة :عامر خليل
المتحدثون/ات
11:05-10:00

النابلس
كامل
ي
ت
االســراتيجي ،طمــي لتنميــة المــوارد
مديــر التخطيــط
ش
الب�يــة – االردن
بريري روز
مديرة الوزارات المحلية المريكا واالسكا الهندية – أمريكا
بشار مرقص
ين
فلسط�
كاتب ،مخرج وممثل مرسحي ،مرسح خشبة –
خالد قطامش
ين
فلسط�
مدير فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية –

موضوع المداخلة
ف
معر� ومقاربة تنموية إجتماعية”
“الدبكة منظور
ي
“مقاومة السكان أ
ال ي ن
صلي� :الفن ش
ك�ارة محفزة للمنارصة”
ن
اتجاهي� ي ن
ين
ب� الجمهور
كمخت� يخلق حواراً فعاال ً ذو
الف� المستقل
ب
“االنتاج ي
ين
والفنان�”
ت
“ال�اث كعنرص محرك لتطوير الهوية”

11:35-11:05

أسئلة ونقاش

11:50-11:35

ت
اس�احة قهوة
الجلسة الرابعة

قصص وتجارب نجاح
مدير الجلسة :مصطفى شتا
12:55-11:50

موضوع المداخلة

المتحدثون/ات
الجالس
سيف الدين
ي
مدير مؤسسة نف� رغما ن
ع� – تونس
ي
ي

للتعب� الحر”
“الفن كأداة ووسيلة للدفاع عن الحقوق و
ي

تقديم  5قصص نجاح ألفراد أو مؤسسات فلسطينية:
ف
ت
ن
ت
ين
سعيدالوط� الموسيقى
أوركس�ا معهد ادوارد
فلسط� ،مرسح نعم (ودور المرأة) ،تشكيل
س�ك
الكمنجا� عملهم ي� المخيمات لبنان ،مدرسة ي
ي
ي
13:30-12:50

أسئلة ونقاش

14:30-13:30

ت
اس�احة الغذاء
الطاولة المستديرة

الفن وتعزيز حرية التعبير والحريات العامة للفنانين/ات
مديرة الجلسة :ايمان حموري
المتحدثون/ات
15:30 -14:30

ماري أن دي فليك
مستشارة مستقلةُ ،ميرسة ومتحدثة ،ومديرة «الفنون  -الحقوق -العدالة» ،وعضو مؤسس ف ي� رابطة مستشارين الحقوق الدولية للفنون  - IARAبلجيكا
روال رسحان
ين
فلسط�
رئيسة تحرير صحيفة الحدث -
شعوان جبارين
ين
فلسط�
مدير عام مؤسسة الحق -
وفاء عبد الرحمن
ين
فلسط�
مديرة مؤسسة فلسطينيات -
نقاش

17:00-15:30

اليوم الثالث :الجمعة  1كانون أ
الول 2017
10:00-9:30

تسجيل الحضور

شبكات الفنون :تعريف بالشبكات المشاركة وتجاربها
مدير الجلسة :رامي ض
خ�

المتحدثون/ات
ن
أما� أبو زيد
ي
ف
تماس االقليمية  -مرص
المديرة التنفيذية ي� شبكة
ي
11:05-10:00

ديفيد أودي
مؤسس شبكة إندرا الدولية – بريطانيا
سوزانا ترازيليان
مؤسسة شبكة أريادنه الدولية – بريطانيا
ريك هيث
المدير التنفيذي لشبكة الفنون أ
الدائية – ت
أس�اليا
داوود الغول
ين
فلسط�
مدير شبكة شفق للفنون القدس -
مارينا برهم
نائبة رئيس مجلس الدارة شبكة الفنون أ
ين
فلسط�
الدائية الفلسطينية –
إ

11:35-11:05

أسئلة

12:00-11:35

ت
إس�احة قهوة

13:00 -12:00

العمل في مجموعات للخروج بتوصيات المؤتمر
مدير الجلسة :محمد عيىس

14:00 – 13:00

التشبيك لمواضيع وأفكار مشاريع ت
مق�حة عىل لوحة ف ي� المؤتمر

15:00 -14:00

الغداء

إعالن التوصيات
16:30-15:00

فقرة موسيقية
اختتام المؤتمر

17:30 - 16:30

وقت حر

18:00

الب�ة
عرض مرسحية يم�مية – من إنتاج مرسح الحارة – عىل خشبة مرسح عشتار  ،ي

21:00-19:30

عشاء ختامي

اليوم الرابع :السبت  2كانون أ
الول 2017
09:00

جوالت سياسية وسياحية لمدينة الخليل وبيت لحم  -للمدعوين

