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 ليالي رمضانية في مؤسسة الشارقة للفنون

  العامة والتعليمية البرنامج

 

تدعوكم مؤسسة الشارقة للفنون أنتم والعائلة واألصدقاء لحضور الليالي الرمضانية في ساحة المريجة في يومي 
، لالستمتاع بمجموعة من الفعاليات وورش العمل المالئمة 7132يونيو  31مايو و 13األربعاء الموافقين في 

ية التراثية منها والحديثة، وشاركوا في حملة خيرية لكافة الفئات العمرية. انضموا إلينا واستمتعوا باأللعاب اللوح
للتبرع بالثياب. تعلموا مهارات جديدة في ورش العمل الحرفية المستلهمة من الدين الحنيف، وتناولوا وجبة 

 سحور مميزة أعدها خصيصاً مقهى فن. 

 

 3الليلة الرمضانية 

 7132مايو  13األربعاء، 

 مساءً  37 –مساًء  0311

 ساحة المريجة، 3رواق 

 

 ألعاب السحور

 كافة األعمار

السهرات الرمضانية ال تكتمل بدون القهوة والحلوى واأللعاب اللوحية. احتفاالً بهذه التقاليد انضموا إلينا 
لتستمتعوا باأللعاب التقليدية مثل كروم، وباكجيمون، وأونو، ومونوبولي، إضافة إلى األلعاب اللوحية الحديثة 

ل مصممين إماراتيين والمصنعة في اإلمارات العربية المتحدة. شاركونا بصحبة أصدقائكم، المصممة من قب
واستمتعوا باأللعاب اللوحية ومجموعة شهية من الوجبات الخفيفة المقدمة في مقهى فن لتتمتعوا بتجربة سحور 

 ال تُنسى.

 

 إعادة تدوير الثياب

 31الفئة العمرية3 +

والعطاء المرتبطة بشهر رمضان الكريم، سيقوم المشاركون بالتعاون مع خياطي انطالقاً من روح الخير 
#حي_مؤسسة_الشارقة_للفنون بإعادة تدوير الثياب المستعملة والتبرع بها لمساعدة اآلخرين. سيتم إعادة 

 ون كلتدوير كل قطعة ثياب وخلق هوية جديدة لها من خالل حس التصميم والمهارات اليدوية للمشاركين، وستك
قطعة مصحوبة برسالة تروي قصتها. سيتم جمع الثياب المعادة تدويرها من قبل مؤسسة خيرية محلية لتوزيعها 

 على أصحابها الجدد.

 يرجى إحضار الثياب الغير مرغوب بها إلعادة تدويرها.  

 

 ابتكار أنماط هندسية إسالمية 

 31الفئة العمرية3 +

من األنماط الهندسية اإلسالمية وأصولها، ما يتيح لهم ابتكار تصاميم هندسية سيتعلم المشاركون أنواعاً مختلفة 
و"بيومورفيكية" )متماثلة(، باستخدام األدوات واألساليب التقليدية. تنتهي تجربة المشاركين مع األنماط 

 اإلسالمية بأخذ صور متعددة الوسائط ليحتفظوا بها.

 

 

 إلى يوما 13من 

 7132 يونيو 31 
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 قائمة اإلفطار الصحية

 31-2الفئة العمرية3 

خدام ، وسيتمكنوا من استكيفية تحضير سلطة الفواكةالمشاركون  سيتعلمللتعرف على أسلوب حياة أكثر صحية، 
مهاراتهم اإلبداعية خالل تعلمهم كيفية تقطيع الخضراوات بأشكال تزينية وتقديم سلطاتهم بطريقة جذابة ومثيرة 

متنوعة وطرق إعدادها ليتمكنوا من استخدامها في لإلعجاب. خالل الجلسة، سيسجل المشاركون وصفات صحية 
 حياتهم اليومية.

 

 صناعة الصابون الطبيعي

 31-2الفئة العمرية3 

ستتيح هذه الورشة للمشاركين فيها تعلم صناعة الصابون الطبيعي، إضافة لمعرفة مكونات صناعة الصابون مثل 
دات، والتكلفة. سيحصل المشاركون على قوالب العطور، واألعشاب، والزيوت، إضافة لقوالب الصابون، والمع

 الصابون الطبيعية التي صنعوها بأنفسهم.

 

 ورشة تزيين الفانوس

 

 31الفئة العمرية3 +

سيقوم المشاركون في هذه الورشة بتزيين الفانوس التقليدي، وهو مصباح يستخدم بشكل خاص خالل شهر 
 والعمل باستخدام الوسائط المتعددة. رمضان، وذلك من خالل طرق متنوعة من ضمنها الرسم

 

 للسيدات – 7الليلة الرمضانية 

 7132يونيو  31األربعاء، 

 مساءً  37311 –مساًء  0311

 ، ساحة المريجة3رواق 

 

 السحور ألعاب

 األعمار لكافة

انضموا إلينا السهرات الرمضانية ال تكتمل بدون القهوة والحلوى واأللعاب اللوحية. احتفاالً بهذه التقاليد 
لتستمتعوا باأللعاب التقليدية مثل كروم، وباكجيمون، وأونو، ومونوبولي، إضافة إلى األلعاب اللوحية الحديثة 

المصممة من قبل مصممين إماراتيين والمصنعة في اإلمارات العربية المتحدة. شاركونا بصحبة أصدقائكم، 
بات الخفيفة المقدمة في مقهى فن لتتمتعوا بتجربة سحور واستمتعوا باأللعاب اللوحية ومجموعة شهية من الوج

 ال تُنسى.
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  عرض طهو جماعي3 صنع المعمول

 31الفئة العمرية3 +

في المجتمعات الشرقية ال يعد المطبخ مكان لتحضير الطعام فقط بل مساحة اجتماعية للقاء أفراد العائلة أيضاً، 
وتعلم الممارسات التقليدية وتحضير وجبات قريبة للقلب. يشبه المعمول وتحديداً النساء، حيث يتبادلون القصص 

الكعك إال أنه محشو بالتمر والمكسرات، ويتم صنعه قبل العيد في عدة دول عربية. سواء كانت تلك التجربة جديدة 
 المصنوععليكم أو كنتم متمرسين بها شاركوا في فعالية الطهي الجماعي لتحضير مجموعة من أقراص المعمول 

 يدوياً وتشاركوا بعض قصصكم المفضلة وتقنياتكم حول صنع المعمول.

 

 تجارب في تصوير الطعام

 31الفئة العمرية3 +

سيدعى المشاركون في هذه الورشة إلى عالم تصوير الطعام المذهل، حيث يتعلمون المهارات األساسية لتقديم 
ن على تقنيات التصوير المفضلة بالنسبة لهم بهدف أطباقهم المفضلة بطريقة احترافية. سيتدرب المشاركو

 تحسين مهاراتهم في استخدام الضوء، وتنسيق الطعام والمونتاج.

 

 الرسم بالبهارات

 31-2الفئة العمرية3 

سيتعلم المشاركون في هذه الورشة عن األنواع المختلفة من البهارات ذات النكهات المميزة والمتوفرة في سوق 
صقر. سيتم التركيز بدرجة كبيرة على البهارات التي تستخدم في اإلمارات العربية المتحدة، وشرح أصولها 

باستخدام هذه البهارات سيتمكن المشاركون  وإمكانية إنتاج درجات لونية ترابية وزاهية عند مزجها مع الماء.
 من إنتاج لوحاتهم الخاصة واالحتفاظ بها. 

 

 لعبة خّمن رسمتي

 31-2الفئة العمرية3 

في هذه الجلسة المستوحاة من اللعبة الكالسيكية "بكشناري" حيث سيتم تقسيم المشاركين إلى عدة فرق للتسابق 
خالل كلمات مختلفة يتم اختيارها من ضمن مجموعة كبيرة من على تخمين محتوى رسمة الفريق اآلخر من 

 الكلمات. سيستمتع المشاركون بوقتهم ويطوروا من مهاراتهم في الرسم السريع في الوقت ذاته.

 

 إعادة تدوير الثياب

 31الفئة العمرية3 +

بإعادة تدوير الثياب  والعطاء المرتبطة بشهر رمضان الكريم، سيقوم المشاركون انطالقاً من روح الخير 
المستعملة والتبرع بها لمساعدة اآلخرين. سيتم إعادة تدوير كل قطعة ثياب وخلق هوية جديدة لها من خالل حس 

ون كل قطعة مصحوبة برسالة تروي قصتها. سيتم جمع الثياب التصميم والمهارات اليدوية للمشاركين، وستك
 المعادة تدويرها من قبل مؤسسة خيرية محلية لتوزيعها على أصحابها الجدد.

 يرجى إحضار الثياب الغير مرغوب بها إلعادة تدويرها.  

 


