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 2019لصيف  البرنامج المجتمعي
 

 

 يقدّم البرنامج المجتمعي في مؤسسة الشارقة للفنون، اإلبداعي المحلياالرتقاء بالمجتمع على  الحرصنطالقاً من إ

ة في إمارالتراث الفني الثري  ومعايشةااللتقاء  بما يتيحسنة فما فوق،  16أعمارهم  لمن مجموعة من الفرص

من الفنون الثقافية  مجموعة واسعة تغطي أنشطة البرنامج المتنوعةالطبيعية المتميزة.  ومناظرهاالشارقة 

، والتي تتم بإشراف فنانين على المشاركة الواسعة والبحوث الحضرية واالستدامة واإلبداعوتركزوالبصرية، 

 على تسهيل إقامة هذه ، الذي يتعاونونو/أو أفراد المجتمع الثقافي والفني،محترفين، ومشتغلين في الحقل 

 ، إضافة إلى عقد جلسات باللغتين العربية واإلنجليزية، وفقاً لحاجات المشاركين.األنشطة

 

 

على  ، ويشتمل2019أغسطس  24يونيو ويستمر لغاية  22بتاريخ   2019لصيف  البرنامج المجتمعيوينطلق 

ن ورش العمل التفاعلية واللقاءات والمشاريع التعاونية. وخالل هذا الموسم، يمكن للمشاركين طيف واسع م

 والبستنة الصيفية والفن الرقمي والحرف الثقافية. ،حفظ المأكوالت التقليدية طرق االطالع على

 

مجانية ومتاحة للجميع، وتلتزم مؤسسة الشارقة للفنون بتوفير كافة المواد  البرنامج المجتمعيجميع فعاليات 

 والمعدات الالزمة لورش العمل.

 

 

تلتزم مؤسسة الشارقة للفنون بأن تكون برامجها شاملة وميسرة قدر اإلمكان. وترفق كافة البرامج التعليمية 

 توضح القدرات المرتبطة بكل الجلسات.والمجتمعية بالرموز الخاصة بذوي اإلعاقة، والتوصيفات التي 

 

 شرح الرموز

 

 إصابة بالعمى  

 إصابة بالصمم أو ضعف السمع 

 إعاقة جسدية 

 متالزمة داون 

 التوحد 

 

  

 

 أو .orgcommunity@sharjahart للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد اإللكتروني

 .54أو  26، تحويلة 5685050 (06)الرقم على  االتصال

 

mailto:community@sharjahart.orgأو
mailto:community@sharjahart.orgأو


 foundation/events-art-www.sharjahart.org/sharjahللتسجيل، يرجى زيارة 

 

 

 

 

 

 الطهيجلسات و والملتقياتورش العمل 

 

 

 

 مبادئ فن القطورشة عمل: 

 تماشي بالتعاون مع شركة

 2019يونيو  22السبت، 

11:00  ً  ظهراً  3:00 -صباحا

 ، ساحة المريجة2 رواق

    متاح إلى  

 

شكالً فنياً قديماً مكوناً من أشكال هندسية تزين  الذي يعدسيتعّرف المشاركون في ورشة العمل هذه على فن القط 

دور على ال المملكة العربية السعودية. كما سيتعرفون جدران المنازل الداخلية في منطقة عسير الواقعة جنوب

لور كالذي لعبه هذا الشكل الفني في التصاميم المعمارية في منطقة عسير، وفي الديكورات الداخلية والفل

 "يتماش"فريق  سيسلط. وخالل ورشة العمل، "تماشي"منتجات شركة مفاهيم تصاميم و ألهمت التيوالرقصات 

الضوء على قواعد فن القط واألصباغ المستخدمة والمكونات والرموز، كما سيطلع المشاركون على كيفية ابتكار 

 هم الخاصة على جلد اإلبل.متصامي

 

 

 ورشة عمل: مبادئ لغة اإلشارة

 البرنامج التعليمي لذوي اإلعاقة مع بالتعاون

 بالتعاون مع عبد السالم محمد

 2019يونيو  29السبت، 

 مساءً  8:00 - 5:00

 ، ساحة المريجة2 رواق

 متاح إلى الجميع

 

 

، على قواعد مبادئ لغة اإلشارة في دولة اإلمارات العربية هذه الورشة التفاعلية سيتعّرف المشاركون في

موا وليقو، هذه اللغةالمتحدة، وسيطلعون على كيفية ترجمة األرقام واألحرف األبجدية والعبارات الشائعة إلى 

 محادثة بسيطة تدار بلغة اإلشارة. بإجراء بعدئذ  

 

 

 ملتقى الموسيقيين

 يحدد الحقاً 

 2019يوليو  13السبت، 

 مساءً  6:30 - 4:00

 مبنى المقتنيات، ساحة الفنون

      متاح إلى 

 

http://www.sharjahart.org/sharjah-art-foundation/events


على ضوء اهتمامها البالغ في رفد المجتمعات المتنامية التي تضم المؤدين الموسيقيين والهواة والمهتمين، تدعو 

اقشة ته، لمنمؤسسة الشارقة للفنون الموسيقيين من كافة المستويات لاللتقاء مع آخرين عاملين في المجال ذا

مجموعة من المواضيع الموسيقية. وتدعو المؤسسة جميع المغنين ومغني الراب والعازفين والمنتجين الموسيقيين 

والنقاد لمشاركة مهاراتهم وبناء شبكة العالقات مع زمالئهم في الشارقة. ويعتبر هذا الملتقى أيضاً فرصة جيدة 

الطالع على آراء اآلخرين حول التجارب والمسارات، وااللتقاء مع تتيح للمشاركين تبادل الخبرات الترويجية وا

 .مريحةبيئة  فيمواهب جديدة 

 

 

 ورشة عمل: البستنة الداخلية المستدامة

 يحدد الحقاً 

 2019يوليو  20السبت، 

 مساءً  7:00 - 3:00

 ، ساحة المريجة2 رواق

متاح إلى      

 

كبيراً لمحبي البستنة، غير أن هذا درجات الحرارة المرتفعة خالل فصل الصيف تحدياً قهر شكل يغالباً ما 

التحدي قد يتحول إلى نشاط ممتع ومالئم ومثمر من خالل اتباع توجيهات صحيحة. تتيح ورشة العمل هذه 

د محددة مثل للمشاركين التعّرف على طرق متنوعة لزراعة النباتات داخل المباني من خالل االستفادة من موا

الحاويات واستخدامها بطرق تختلف عن الطرق السائدة، وذلك بهدف تسهيل دورة حياة النباتات لتصبح مستدامة 

أي مخلفات. كما سيتعلم المشاركون كيفية اختيار التربة المناسبة وحجم األحواض المالئمة وأنواع  دون تركمن 

 ة.في بيئة مغلق النباتات والخضار التي تنمو بيسر  

 

 

 ملتقى عشاق الطعام

 بالتعاون مع نهلة الطبّاع

 2019يوليو  27السبت، 

11:00  ً  ظهراً  2:00 -صباحا

 مقهى فن، المريجة

  متاح إلى 

 

لحضور هذا الملتقى الذي يرمي تدعو مؤسسة الشارقة للفنون جميع الطهاة وعشاق الطعام من مختلف المستويات 

مشاركة الخبرات والمعارف، إضافة إلى بناء شبكة من العالقات مع زمالئهم في الشارقة. ومن المواضيع إلى 

االستدامة في المطبخ والنكهات والمطروحة المأكوالت المعاصرة متعددة المكونات، والوصفات العريقة األثيرة، 

 "نف" مقهى ومطعماهي الرئيسي في بوصفها محفزاً للذاكرة. كما سيحظى المشاركون بفرصة التحدث مع الط

ي واألطباق التي يستمتع ف ،إدارة المطبخيتبعها في ماركو بادرو، للتعرف على نصائح مهمة حول الطريقة التي 

 طهيها.

 

 

 

 رقمي لسوق الشارقة للمنتجات الطازجة تصويرورشة عمل: 

 بالتعاون مع آبل

 2019أغسطس  3السبت، 

10:00  ً  ظهراً  1:00 -صباحا

 جبيل سوق

 



سيكتشف المشاركون في ورشة العمل هذه سوق جبيل، الذي يعد أكبر أسواق الشارقة للمنتجات الطازجة، كما 

لالستمتاع  مع مرشدين قيامهم بجولة، وذلك أثناء "آبل آيباد برو"سيرسمون لوحات رقمية باستخدام أجهزة 

وأثناء  الشهية. األطعمةأصوات المنادين اللحوحين واستنشاق روائح اإلصغاء إلى بمواقع السوق الملونة، و

 عمل فني رقمي فوريتجوالهم في السوق النابض بالحياة، سيتعّرف المشاركون على طرق متنوعة البتكار 

باستخدام األلواح الرقمية. كما سيعززون قدرتهم على رسم الشخصيات والحركة والمأكوالت واألجواء العامة 

تعلم الرسم بسهولة ويسر في األماكن العامة. تعتبر ورشة العمل ، عالوة على ةحيويالقع اموالبها  تحفل التي

 المحترفين.ب أوالمبتدئين  سواءمناسبة للمشاركين من مختلف المستويات، 

 

 

 

 

 في عالم الطهي: طرق حفظ األطعمة والمأكوالت  معارف جديدة

 يحدد الحقاً 

 2019أغسطس  24السبت، 

11:00  ً  ظهراً  2:00 -صباحا

 مبنى المقتنيات، ساحة الفنون

  متاح إلى 

 

ثيمة السبات الصيفي، سيستكشف المشاركون طيفاً واسعاً من طرق حفظ األطعمة والمأكوالت التقليدية  في إطار

المتبعة في عدد من مطابخ المنطقة. ستبدأ الجلسة بعرض تقديمي يسلط الضوء على التقنيات األساسية المستخدمة 

لسمك المالح وا السحناةطباق التقليدية على في حفظ الطعام والنكهات األساسية المنتشرة في المنطقة. وتشتمل األ

)طبقان إماراتيان مكونان من السمك المجفف المحفوظ بالملح(، إضافة إلى الخضار المخللة والمربى المحفوظ. 

، لجلسةختام افي و .وسيطلع المشاركون على األهمية الثقافية للطرق المتبعة في المنطقة الخاصة بحفظ الطعام

 .كيفية حفظه وقد تعلمواالطعام المحفوظ  سيتذوقون



 


