
 
 مؤسسة الشارقة للفنون

 البرنامج الموسيقي والبرنامج التعليمي للكبار
 

 استمارة المشاركة
:والكتّابورشة عمل للموسيقيين، والملحنين   

الفكر مزلش فرقة مع موسيقية مقطوعات إعداد  

 
 

 زمان ومكان ورشة العمل
7131نوفمبر  31-31االثنين إلى الجمعة،   

مساءً  1011 –مساًء  0011  

ا سراب المدينة، ساحة المريجةسينم  
 

 
 

 وصف الورشة

ستقوم فرقة مزِلش الفكر في إطار مشاركتها في برنامج اإلقامة الفنية لمؤسسة الشارقة للفنون بالعمل مع مجموعة مختارة من 

لعرض أثناء الفنانين المحليين إلعداد مقطوعة أو مقطوعتين موسيقيتين. هذا وسينضم المشاركون في هذه الورش إلى خشبة ا

نوفمبر، بما يتيح لهم تقديم نتاج تعاونهم الموسيقي  81تقديم فرقة مزِلش عرض األداء الموسيقي الخاص بها يوم السبت الموافق 

 معها.

 
 

 عملية المشاركة
 المرافقةوالمواد كم ودوتقديم رداإلجابة على األسئلة أدناه المشاركة في هذه الورشة، يرجى بإذا كان لديكم مقطوعات موسيقية وترغبون 

 .7131أكتوبر  31الثالثاء يوم عد النهائي قبل المو m.alaskari@sharjahart.org عبر البريد اإللكتروني

 
 
 

.اإلجابة على األسئلة الواردة أدناهالخطوة األولى:   

 ...(؟القصةالشعر، في أي مجال فني تعمل؟ )مثال: الموسيقى،  (3
 
 

 . كلمة 111-711 ، بما ال يتجاوزتعاونكم مع فرقة مزلش الفكر كيفيةو أسباب يرجى وصف (7
 
 

 .جمع المستندات الداعمةالخطوة الثانية: 
 و.لفات فيدي/ أو موملفات صوتية و ،ونصوص، شكل روابط على عبر البريد االلكترونيالفني عملك ليجب إرفاق ثالثة أمثلة 

 
 

 جلسة حضور كل من المهم للغايةمسية الحفل الموسيق.. تأكيد حضوركم ألكل يوم من ورشة العمل ولتأكيد حضوركم الخطوة الثالثة: 
كل  في نهايةألن الغرض من هذه الورشة هو البناء على العمل السابق وإنتاج عمل جديد هذه إلى جانب الحفل الموسيقي عمل الورشة من 

في عين االعتبار  للمشاركة مطلبكأخذ  سيتمإضافة إلى عرض األداء.  الورشةجلسات جميع الكاملة ف.  شاركتكمممن المتوقع  جلسة.
بحضور جميع الجلسات من خالل  ميرجى اإلشارة إلى التزامكالورشة.  فترة مع أوقات معينة خاللجدولكم الخاص  يتوافق حتى إن لم

 الثاني وتحديد األوقات التي لن تكون قادراً على الحضور فيها. المربع" في x"عالمة ضع واألول أدناه، أو  المربعفي  "x"عالمة  وضع

 
 

 

mailto:m.alaskari@sharjahart.org


           
أداء الحفل عرض ، ومساء   1011 – 0011نوفمبر،  31-31ثنين إلى الجمعة، العمل من اال ورشةألتزم بالمشاركة في جميع جلسات  

 نوفمبر. 31مساء يوم السبت، الموسيقي 

 

 في األوقات التالية: سأضطر للغيابااللتزام بالمشاركة في جميع الجلسات.  حاليا  تطيع ال أس  


