١٧-12
ديسمبر
12-17
December
2021

يتضمن مهرجان دريشة للفنون األدائية
،باقة متنوعة من الفعاليات والعروض الرائعة
ً
،بدءا من األعمال المسرحية وإلقاء الشعر
ً
ووصول إلى أنشطة تفاعلية في مجاالت
.البحوث والعلوم والتكنولوجيا

D’reesha Performing Arts Festival
kicks off with an incredible selection
of activations and compelling
performances ranging from theatre
and poetry to research, science,
and technology.
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اليوم األول

DAY

DAY ONE – 12 DECEMBER 2021

2021  ديسمبر12 – اليوم األول

ً
مساء
6-5
عروض تقليدية قطرية
مجموعة من العروض المتنوعة من الثقافة
ً القطرية تتضمن
.أداء للعرضة
" العروض األساسية: "دريشة:المكان

5pm – 6pm
QATARI TRADITIONAL SHOW
A collection of performances that showcase the
Qatari culture including the Ardha performance.
Venue: D’REESHA MAIN PERFORMANCES
ALL DAY INTERACTIVE ACTIVATION
Venue: THE STUDIO
QATAR READS - "LIVE THE STORY"
A children’s activity that will merge the beauty
of reading with the art of acting.
Venue: QATAR READS (ALL DAY ACTIVATION)
INTERACTIVE DRUMMING EXPERIENCE
An energizing and uplifting mini workshop
delivered by the music center.
Venue: D’REESHA RHYTHMS / THE PUPPET STAGE
PERFORMANCE BY MOCKINGBIRD ACADEMY
Musical show performed by Mockingbird
Performing Arts Academy
Venue: D’REESHA OF THE FUTURE

أنشطة تفاعلية على مدار اليوم
 االستديو:المكان
"قطر تقرأ – "عش القصة
نشاط مخصص لألطفال يمزج بين متعة
.القراءة وسحر التمثيل
) قطر تقرأ (على مدار اليوم:المكان
إيقاعات – الطبول التفاعلية
،ورشة عمل مصغرة لكن مفعمة بالنشاط والحيوية
.يقدمها مركز الموسيقى
 فضاء الدمى/  إيقاعات:المكان
"Mockingbird" عرض من أكاديمية
"Mockingbird" عزف موسيقي تقدمه أكاديمية
.للفنون األدائية
 دريشة المستقبل:المكان

PERFORMANCE SHOWS
A showcase of a variety of Dabke styles from
around the Arab world, including Syrian/Lebanese
and Jordanian/Palestinian. Also features an Indian
Bollywood Dance show featuring upbeat rhythms
and brilliant performances.

العروض األدائية
ّ
باقة من العروض األدائية تسلط الضوء على أنماط
ً
 وتحديدا من سوريا،"الدبكة" المختلفة في العالم العربي
 باإلضافة إلى عرض موسيقي،ولبنان واألردن وفلسطين
."هندي يحاكي العروض اإليقاعية المبهرة من "بوليوود
 دريشة الحضارات:المكان

Venue: D’REESHA OF CULTURE
THE LUMBERJACK SHOW
This play teaches children that everything that
exists in the forest or the universe has a role
and wisdom to it.

صديق األشجار
يتعلم األطفال في هذه المسرحية أن كل شيء موجود
 وتخبرهم أن يتأملوا،في الغابة أو الكون له دور وحكمة
. وأن يتعلموا من تجاربهم،ويفكروا في كل ما حولهم
 دريشة على المسرح:المكان

Venue: D'REESHA OF THEATRE
BYT BY AMIRA RADHI
An artistic performance that explores the
connection between the artist and their inner
child. The inner child helps to recall the memories
of when they built their first house from cushions.
Venue: TIME MACHINE

بيت – أميرة راضي
عرض فني يستكشف العالقة بين الفنان والطفل
 حيث يسترجع ذكريات الطفولة،الكامن بداخله
.الجميلة أثناء بناء المنزل األول من الوسائد
 عربة الزمن:المكان

DAY ONE – 12 DECEMBER 2021

6pm – 6:30pm
Prayer Break

6:30pm – 8pm
ANNOUNCEMENT BY THE MC
Venue: D’REESHA MAIN PERFORMANCES
OPENING PERFORMANCE
The opening performance will feature the
Qatar Philharmonic Orchestra in concert
with renowned Qatari singer Fahad Al Kubaisi
and the Doha Junior Choir.
Venue: D’REESHA MAIN PERFORMANCES
MY OWN CLOUD SHOW
This show aims to rely the message to the
community that the search for a way to
communicate with a child who has autism
is not specific to one method.
Venue: D'REESHA RHYTHMS/THE PUPPET STAGE
PERFORMANCE BY FILM AND THEATRE
ACADEMY
Venue: D’REESHA OF CULTURE
PERFORMANCE BY BLYTH ACADEMY CHOIR
Venue: D'REESHA OF THE FUTURE
THE PAINTING BICYCLE BY FATIMA AL NAIMI
A fun, interactive experience where a member
of the audience will ride on a bicycle, creating a
painting using the wheels attached to the bicycle.
Participants will have the opportunity to keep the
paintings as a souvenir.
Venue: TIME MACHINE

2021  ديسمبر12 – اليوم األول

ً
مساء
6:30 - 6
وقت الصالة

ً
مساء
8 – 6:30
كلمة من مقدم الحفل
" العروض األساسية: "دريشة:المكان
العرض االفتتاحي
ً
ً
يتضمن يوم االفتتاح حفل غنائيا للفنان القطري
فهد الكبيسي مع األداء الموسيقي ألوركسترا
.قطر الفلهارمونية وجوقة الدوحة للناشئين
" العروض األساسية: "دريشة:المكان
سحابتي
يقدم هذا العرض رسالة إلى المجتمع مفادها أن البحث
عن أسلوب للتواصل مع طفل مصاب بالتوحد ال يقتصر
على طريقة واحدة وأن هذه عملية تستغرق
ً
.وقتا ويفهمها الوالدان
 فضاء الدمى/  إيقاعات:المكان
عرض أكاديمية السينما والمسرح
 دريشة الحضارات:المكان
"Blyth" عرض أكاديمية
 دريشة المستقبل:المكان
دراجة الرسم – فاطمة النعيمي
تقدم فنانة األداء القطرية فاطمة النعيمي تجربة ممتعة
وتفاعلية تتضمن ركوب أفراد الجمهور لدراجة خاصة ترسم
 وسيتسنى،مع حركتها لوحة مميزة باستخدام عجالتها
.للمشاركين اقتناء اللوحة معهم كتذكار من المهرجان
 عربة الزمن:المكان

02

اليوم الثاني

DAY

DAY TWO – 13 DECEMBER 2021

2021  ديسمبر13 – اليوم الثاني

ً
مساء
6-5

5pm – 6pm
QATARI TRADITIONAL SHOW
A collection of performances that showcase the
Qatari culture including the Ardha performance.
Venue: D'REESHA MAIN PERFORMANCES
ALL DAY INTERACTIVE ACTIVATION
Venue: THE STUDIO
QATAR READS - "LIVE THE STORY"
A children's activity that will merge the beauty
of reading with the art of acting.
Venue: QATAR READS (all day activation)
THE LUMBERJACK SHOW
This play teaches children that everything that
exists in the forest or the universe has a role
and wisdom to it.
Venue: D'REESHA OF THEATRE
BYT BY AMIRA RADHI
An artistic performance that explores the
connection between the artist and their inner
child. The inner child helps to recall the memories
of when they built their first house from cushions.
Venue: TIME MACHINE

عروض تقليدية قطرية
مجموعة من العروض المتنوعة من الثقافة
ً القطرية تتضمن
.أداء للعرضة
" العروض األساسية: "دريشة:المكان
أنشطة تفاعلية على مدار اليوم
 االستديو:المكان
"قطر تقرأ – "عش القصة
نشاط مخصص لألطفال يمزج بين متعة
.القراءة وسحر التمثيل
) قطر تقرأ (على مدار اليوم:المكان
صديق األشجار
يتعلم األطفال في هذه المسرحية أن كل شيء موجود
 وتخبرهم أن يتأملوا،في الغابة أو الكون له دور وحكمة
. وأن يتعلموا من تجاربهم،ويفكروا في كل ما حولهم
 دريشة على المسرح:المكان
بيت – أميرة راضي
عرض فني يستكشف العالقة بين الفنان والطفل
 حيث يسترجع ذكريات الطفولة،الكامن بداخله
.الجميلة أثناء بناء المنزل األول من الوسائد
 عربة الزمن:المكان

INTERACTIVE DRUMMING EXPERIENCE
An energizing and uplifting mini workshop
delivered by the music center.
Venue: D’REESHA RHYTHMS / THE PUPPET STAGE
THE TIME MACHINE SHOW
This show encourages children to explore and
utilize what they have at their disposal to create
extraordinary things.
Venue: D'RESHA THYTHMS / THE PUPPET STAGE
ARABIC MAQAM
Venue: D’REESHA OF THE FUTURE
JAZZ QUARTET PERFORMANCE
Venue: D’REESHA OF CULTURE

إيقاعات – الطبول التفاعلية
ورشة عمل مصغرة لكن مفعمة بالنشاط
.والحيوية يقدمها مركز الموسيقى
 فضاء الدمى/  إيقاعات:المكان
عرض عربة الزمن
يشجع هذا العرض األطفال على االستكشاف واستخدام
.العناصر المحيطة بهم لبناء أشياء غير عادية
 فضاء الدمى/  إيقاعات:المكان
المقام العربي
 دريشة المستقبل:المكان
أداء رباعي الجاز
 دريشة الحضارات:المكان

DAY TWO – 13 DECEMBER 2021

6pm – 6:30pm
Prayer Break

6:30pm – 8pm
SHOWTIME AND QPO PERFORMANCE
An inspirational display that showcases the
journey of producing the first-ever musical by
QF schools. Audiences will be captivated by a
dynamic show that includes the screening of the
documentary and a live performance by students
and staff from QF schools shadowed by the Qatar
Philharmonic Orchestra.
Venue: D’REESHA MAIN PERFORMANCES
MY OWN CLOUD SHOW
This show aims to rely the message to the
community that the search for a way to
communicate with a child who has autism is not
specific to one method.
Venue: D'REESHA RHYTHMS/THE PUPPET STAGE
THE PAINTING BICYCLE BY FATIMA AL NAIMI
A fun, interactive experience where a member
of the audience will ride on a bicycle, creating a
painting using the wheels attached to the bicycle.
Participants will have the opportunity to keep the
paintings as a souvenir.
Venue: TIME MACHINE

2021  ديسمبر13 – اليوم الثاني

ً
مساء
6:30 - 6
وقت الصالة

ً مساء8 – 6:30
عرض "شوتايم" مع عزف أوركسترا قطر الفلهارمونية
شاهد العرض الوثائقي الذي يسجل مراحل إنتاج أول عرض مسرحي
 يصاحب العرض أداء حي على.موسيقي من مدارس مؤسسة قطر
،المسرح يقدمه عدد من طالب مدارس مؤسسة قطر وموظفيها
.باإلضافة إلى عزف موسيقي من أوركسترا قطر الفلهارمونية
" العروض األساسية: "دريشة:المكان
سحابتي
يقدم هذا العرض رسالة إلى المجتمع مفادها أن البحث عن
أسلوب للتواصل مع طفل مصاب بالتوحد ال يقتصر على طريقة
ً
.واحدة وأن هذه عملية تستغرق وقتا ويفهمها الوالدان
 فضاء الدمى/  إيقاعات:المكان
دراجة الرسم – فاطمة النعيمي
تقدم فنانة األداء القطرية فاطمة النعيمي تجربة ممتعة وتفاعلية
تتضمن ركوب أفراد الجمهور لدراجة خاصة ترسم مع حركتها لوحة
 وسيتسنى للمشاركين اقتناء اللوحة،مميزة باستخدام عجالتها
.معهم كتذكار من المهرجان
 عربة الزمن:المكان

MUSIC OPEN MIC BY COCHINEAL PRODUCTIONS
Cochineal Productions will be hosting an Open Mic
session, where anyone from the audience can join
a live band on stage and sing. There will also be a
Salsa Orchestra from Cuba and a Poetry and Jazz
performance.
Venue: D’REESHA OF THE FUTURE

"حفل موسيقي لألداء المفتوح من "كوشنيل برودكشنز
،تستضيف منصة "كوشنيل برودكشنز" جلسة عامة لألداء المفتوح
ألي من أفراد الجمهور االنضمام إلى الفرقة على المسرح
ٍ حيث يمكن
 سيتضمن العرض أداء أوركسترالي، باإلضافة إلى ذلك.والغناء معهم
.للسالسا من كوبا مع إلقاء الشعر وعزف موسيقى الجاز
 دريشة المستقبل:المكان
معرض العلوم من جامعة تكساس إي أند أم في قطر

TEXAS A&M SCIENCE ROAD SHOW
The Science Road Show is an exciting opportunity
for kids and teenagers to engage with science.
Venue: D’REESHA OF THE FUTURE

يتيح المعرض فرصة مميزة أمام األطفال واليافعين الستكشاف
.مجال العلوم عن كثب
 دريشة المستقبل:المكان
"عزف العود والغناء من "كوشنيل برودكشنز

OUD AND SINGING BY COCHINEAL PRODUCTIONS
Session hosted in Arabic
Venue: D’REESHA OF CULTURE

جلسة باللغة العربية
 دريشة الحضارات:المكان

DAY TWO – 13 DECEMBER 2021

CAPOEIRA
This is a Brazilian martial art that combines
elements of dance, acrobatics, and music. It is
known for its quick and complex moves using power,
speed, and leverage for a wide variety of kicks.
Venue: D’REESHA OF CULTURE
OUTSPOKEN DOHA
Outspoken Doha will be hosting poetry
performances in English.
Venue: D’REESHA OF CULTURE
THE LUMBERJACK SHOW
This play follows a father and his daughter through
a journey in the forest. the play teaches children
that everything which exists in the forest or in the
universe has a role and wisdom to it.
Venue: D'REESHA OF THEATRE

2021  ديسمبر13 – اليوم الثاني

كابويرا
يمزج هذا العرض القتالي من البرازيل بين األداء البدني
 ويشتهر بحركاته السريعة المعقدة التي،المتناغم والموسيقى
.تعتمد على الخفة والسرعة والركالت بأساليب متنوعة
 دريشة الحضارات:المكان
شعر إنجليزي من جامعة نورثوسترن في قطر
.عرض مفتوح إللقاء الشعر باللغة اإلنجليزية
 دريشة الحضارات:المكان
صديق األشجار
يتعلم األطفال في هذه المسرحية أن كل شيء موجود
 وتخبرهم أن يتأملوا،في الغابة أو الكون له دور وحكمة
. وأن يتعلموا من تجاربهم،ويفكروا في كل ما حولهم
 دريشة على المسرح:المكان

03

اليوم الثالث

DAY

DAY THREE – 14 DECEMBER 2021

2021  ديسمبر14 – اليوم الثالث

ً مساء6-5

أنشطة تفاعلية على مدار اليوم
 االستديو:المكان

5pm – 6pm
ALL DAY INTERACTIVE ACTIVATION
Venue: The Studio
QATAR READS - “LIVE THE STORY”
A children's activity that will merge the beauty
of reading with the art of acting.
Venue: QATAR READS (all day activation)
QATAR MUSIC ACADEMY PERFORMANCE
QMA students and faculty members will perform
piano recitals, including a solo performance
by Na Young Kim (professional concert pianist
and QMA staff member).
Venue: D’REESHA MAIN PERFORMANCES
THE CAKE SELLER SHOW
A play about the story of Warda who lives in a small
village full of love. When she's faced with obstacles,
the people of the village gather to help her.
Venue: D’REESHA OF THE FUTURE
THE TIME MACHINE SHOW
This show encourages children to explore and
utilize what they have at their disposal to create
extraordinary things.
Venue: D'RESHA THYTHMS / THE PUPPET STAGE

"قطر تقرأ – "عش القصة
.نشاط مخصص لألطفال يمزج بين متعة القراءة وسحر التمثيل
) قطر تقرأ (على مدار اليوم:المكان
عزف موسيقي من أكاديمية قطر للموسيقى
يقدم طالب أكاديمية قطر للموسيقى وأعضاء هيئة التدريس
 من بينها عزف منفرد لعازفة البيانو نا يونج،معزوفات على البيانو
. من فريق عمل أكاديمية قطر للموسيقى،كيم
" العروض األساسية: "دريشة:المكان
"عرض "بائعة الكيك
 بائعة الكيك التي تعيش في،"عرض مسرحي يقدم قصة "وردة
 قبل أن تقع في أزمة ويجتمع،قرية بسيطة مليئة بالحب واألمان
.أهل القرية لمساعدتها
 دريشة المستقبل:المكان
عرض عربة الزمن
يشجع هذا العرض األطفال على االستكشاف واستخدام
.العناصر المحيطة بهم لبناء أشياء غير عادية
 فضاء الدمى/  إيقاعات:المكان

BYT BY AMIRA RADHI
An artistic performance that explores the
connection between the artist and their inner
child. The inner child helps to recall the memories
of when they built their first house from cushions.
Venue: TIME MACHINE
SUDANESE TRADITIONAL PERFORMANCE
A live traditional music performance by a group
of Sudanese artists.
Venue: D’REESHA OF CULTURE
PUE SWISS INTERNATIONAL SCHOOL
PERFORMANCES
Venue: D’REESHA OF THE FUTURE

بيت – أميرة راضي
،عرض فني يستكشف العالقة بين الفنان والطفل الكامن بداخله
حيث يسترجع ذكريات الطفولة الجميلة أثناء بناء المنزل األول من
.الوسائد
 عربة الزمن:المكان
عرض تقليدي من السودان
عرض مباشر للموسيقى التقليدية السودانية يقدمه مجموعة من
.الفنانين السودانيين
 دريشة الحضارات:المكان
 المدرسة السويسرية- عروض التعليم ما قبل الجامعي
 دريشة المستقبل:المكان

DAY THREE – 14 DECEMBER 2021

6pm – 6:30pm
Prayer Break

6:30pm – 8pm
POETRY SHOW BY MOC
Venue: D'REESHA MAIN PERFORMANCES
CUBAN ORCHESTRA PERFORMANCE
Venue: D'REESHA MAIN PERFORMANCES

2021  ديسمبر14 – اليوم الثالث

ً
مساء
6:30 - 6
وقت الصالة

ً
مساء
8 – 6:30
عد القصيد
.إلقاء للشعر من مبدعي وزارة الثقافة
" العروض األساسية: "دريشة:المكان
أوركسترا الموسيقى الكوبية

INTERACTIVE DRUMMING EXPERIENCE
An energizing and uplifting mini workshop delivered
by the music center.
Venue: D’REESHA RHYTHMS / THE PUPPET STAGE
MY OWN CLOUD SHOW
This show aims to rely the message to the
community that the search for a way to
communicate with a child who has autism is not
specific to one method.
Venue: D'REESHA RHYTHMS / THE PUPPET STAGE
DOHA CHAMBER CHOIR PERFORMANCE
The Qatar Concert Choir will be presenting the Doha
Chamber Choir Performance and a Vocal Quarter
Performance.
Venue: D’REESHA OF THE FUTURE
THE PAINTING BICYCLE BY FATIMA AL NAIMI
A fun, interactive experience where a member
of the audience will ride on a bicycle, creating a
painting using the wheels attached to the bicycle.
Participants will have the opportunity to keep the
paintings as a souvenir.
Venue: TIME MACHINE

" العروض األساسية: "دريشة:المكان
إيقاعات – الطبول التفاعلية
ورشة عمل مصغرة لكن مفعمة بالنشاط والحيوية
.يقدمها مركز الموسيقى
 فضاء الدمى/  إيقاعات:المكان
سحابتي
يقدم هذا العرض رسالة إلى المجتمع مفادها أن البحث
عن أسلوب للتواصل مع طفل مصاب بالتوحد ال يقتصر
ً
على طريقة واحدة وأن هذه عملية تستغرق وقتا
.ويفهمها الوالدان
 فضاء الدمى/  إيقاعات:المكان
عرض جوقة الغرفة
ً
ً
ً
تقدم جوقة قطر الموسيقية أداء موسيقيا وصوتيا بمصاحبة جوقة
.الغرفة بالدوحة
 دريشة المستقبل:المكان
دراجة الرسم – فاطمة النعيمي
تقدم فنانة األداء القطرية فاطمة النعيمي تجربة ممتعة وتفاعلية
تتضمن ركوب أفراد الجمهور لدراجة خاصة ترسم مع حركتها لوحة
 وسيتسنى للمشاركين اقتناء اللوحة،مميزة باستخدام عجالتها
.معهم كتذكار من المهرجان
 عربة الزمن:المكان

GLOBAL RHYTHMS SHOW
Musical performances by Awsaj Academy
and Tariq Bin Ziad School.
Venue: D'REESHA OF THE FUTURE
THE CAKE SELLER SHOW
A play about the story of Warda who lives in a small
village full of love. When she's faced with obstacles,
the people of the village gather to help her.
Venue: D’REESHA OF THEATRE
PERFORMANCE SHOWS
A showcase of a variety of Dabke styles from around
the Arab world, including Syrian/Lebanese and
Jordanian/Palestinian.
Venue: D’REESHA OF CULTURE
HAJAR ARABIC POETRY PERFORMANCE
Venue: D’REESHA OF CULTURE
OPEN CALL TALENT SHOW
Venue: D'REESHA OF CULTURE

إيقاعات عالمية
.عزف موسيقي من أكاديمية العوسج ومدرسة طارق بن زياد
 دريشة المستقبل:المكان
"عرض "بائعة الكيك
 بائعة الكيك التي تعيش،"عرض مسرحي يقدم قصة "وردة
 قبل أن تقع في أزمة،في قرية بسيطة مليئة بالحب واألمان
.ويجتمع أهل القرية لمساعدتها
 دريشة على المسرح:المكان
العروض األدائية
ّ
باقة من العروض األدائية تسلط الضوء على أنماط
ً
 وتحديدا من،"الدبكة" المختلفة في العالم العربي
.سوريا ولبنان واألردن وفلسطين
 دريشة الحضارات:المكان
إلقاء الشعر العربي
 دريشة الحضارات:المكان
عرض مفتوح للمواهب
 دريشة الحضارات:المكان

04

اليوم الرابع

DAY

2021  ديسمبر15 – اليوم الرابع

DAY FOUR – 15 DECEMBER 2021

ً
مساء
6-5
أنشطة تفاعلية على مدار اليوم

5pm – 6pm
ALL DAY INTERACTIVE ACTIVATION
Venue: THE STUDIO
QATAR READS - "LIVE THE STORY"
A children’s activity that will merge the beauty
of reading with the art of acting.
Venue: QATAR READS (all day activation)
PERFORMANCE BY KINGS COLLEGE SCHOOL
Students from Kings College School will entertain
audiences with a display of musical shows and a
drama scene from 'Matilda'.
Venue: D’REESHA MAIN PERFORMANCES
THE CAKE SELLER SHOW
A play about the story of Warda who lives in a small
village full of love. When she's faced with obstacles,
the people of the village gather to help her.
Venue: D’REESHA OF THEATRE
THE TIME MACHINE SHOW
This show encourages children to explore and
utilize what they have at their disposal to create
extraordinary things.
Venue: D'RESHA THYTHMS / THE PUPPET STAGE

 االستديو:المكان
"قطر تقرأ – "عش القصة
نشاط مخصص لألطفال يمزج بين متعة
.القراءة وسحر التمثيل
) قطر تقرأ (على مدار اليوم:المكان
عرض من مدرسة كينجز كوليدج
ً
يقدم طالب مدرسة كينجز كوليدج بالدوحة عروضا موسيقية
."مسرحية وفقرات درامية من مسرحية "ماتيلدا
" العروض األساسية: "دريشة:المكان
"عرض "بائعة الكيك
 بائعة الكيك التي تعيش،"عرض مسرحي يقدم قصة "وردة
 قبل أن تقع في أزمة،في قرية بسيطة مليئة بالحب واألمان
.ويجتمع أهل القرية لمساعدتها
 دريشة على المسرح:المكان
عرض عربة الزمن
يشجع هذا العرض األطفال على االستكشاف واستخدام
.العناصر المحيطة بهم لبناء أشياء غير عادية
 فضاء الدمى/  إيقاعات:المكان

معرض العلوم من جامعة تكساس إي أند أم في قطر
يتيح المعرض فرصة مميزة أمام األطفال واليافعين
.الستكشاف مجال العلوم عن كثب
 دريشة الحضارات:المكان

TEXAS A&M SCIENCE ROAD SHOW
The Science Road Show is an exciting opportunity
for kids and teenagers to engage with science.
Venue: D’REESHA OF CULTURE
BYT BY AMIRA RADHI
An artistic performance that explores the
connection between the artist and their inner
child. The inner child helps to recall the memories
of when they built their first house from cushions.
Venue: TIME MACHINE
BALLET WORKSHOP BY SOPHIE MACDONALD
DANCE COMPANY
Venue: D’REESHA OF THE FUTURE
PERFORMANCE BY VCUARTS QATAR
Students from VCUarts Qatar will be participating
with a variety of shows and workshops, including
music and poetry performances.
Venue: D’REESHA OF THE FUTURE

بيت – أميرة راضي
عرض فني يستكشف العالقة بين الفنان
 حيث يسترجع ذكريات،والطفل الكامن بداخله
الطفولة الجميلة أثناء بناء المنزل األول
.من الوسائد
 عربة الزمن:المكان
عروض الباليه من صوفي ماكدونالد
 دريشة المستقبل:المكان
عروض جامعة فرجينيا كومنولث كلية
فنون التصميم في قطر
يقدم طالب الجامعة مجموعة متنوعة من العروض وورش
ً
ً
. تتضمن عروضا موسيقية وعروضا إللقاء الشعر،العمل
 دريشة المستقبل:المكان

2021  ديسمبر15 – اليوم الرابع

DAY FOUR – 15 DECEMBER 2021

ً
مساء
6:30 - 6
وقت الصالة

MY OWN CLOUD SHOW
This show aims to rely the message to the
community that the search for a way to
communicate with a child who has autism is not
specific to one method.
Venue: D'REESHA RHYTHMS / THE PUPPET STAGE
OPEN CALL TALENT SHOW

6pm – 6:30pm
Prayer Break

6:30pm – 8pm
SHOWTIME DOCUMENTARY SCREENING
An inspirational display that showcases the
journey of producing the first-ever musical
by QF schools.
Venue: D’REESHA MAIN PERFORMANCES
SHERBORNE QATAR - STUDENT CHOIR
PERFORMANCE
A series of solo, duet, and group musical
performances and poetry recitals by students
from Sherborne Qatar.
Venue: D’REESHA MAIN PERFORMANCES
INTERACTIVE DRUMMING EXPERIENCE
An energizing and uplifting mini workshop
delivered by the music center.
Venue: D’REESHA RHYTHMS / THE PUPPET STAGE

ً
مساء
8 – 6:30

Venue: D'REESHA OF THE FUTURE
URDU MUSIC PERFORMANCE BY ROZARIO
FERNANDEZ
Venue: D’REESHA OF CULTURE

عرض "شوتايم" الوثائقي
ُ
عرض وثائقي يسجل مراحل إنتاج أول عرض مسرحي
.موسيقي من مدارس مؤسسة قطر
" العروض األساسية: "دريشة:المكان
عرض جوقة طالب مدرسة شيربورن قطر
يقدم طالب مدرسة شيربورن قطر في هذا العرض مجموعة
من فقرات األداء الموسيقي الفردي والزوجي وضمن
. باإلضافة إلى إلقاء الشعر،الفريق
" العروض األساسية: "دريشة:المكان
إيقاعات – الطبول التفاعلية
ورشة عمل مصغرة لكن مفعمة بالنشاط والحيوية يقدمها
.مركز الموسيقى
 فضاء الدمى/  إيقاعات:المكان

LATIN FUEGO SHOW
Venue: D'REESHA OF CULTURE
THE CAKE SELLER SHOW
A play about the story of Warda who lives
in a small village full of love. When she's faced
with obstacles, the people of the village gather
to help her.
Venue: D’REESHA OF THEATRE
THE PAINTING BICYCLE BY FATIMA AL NAIMI
A fun, interactive experience where a member
of the audience will ride on a bicycle, creating a
painting using the wheels attached to the bicycle.
Participants will have the opportunity to keep the
paintings as a souvenir.
Venue: TIME MACHINE

سحابتي
يقدم هذا العرض رسالة إلى المجتمع مفادها أن البحث عن
أسلوب للتواصل مع طفل مصاب بالتوحد ال يقتصر على طريقة
ً
.واحدة وأن هذه عملية تستغرق وقتا ويفهمها الوالدان
 فضاء الدمى/  إيقاعات:المكان
عرض مفتوح للمواهب
 دريشة المستقبل:المكان
أداء لموسيقى األوردو يقدمه روزاريو فيرنانديز
 دريشة الحضارات:المكان
"Fuego Latin" عرض
 دريشة الحضارات:المكان
"عرض "بائعة الكيك
 بائعة الكيك التي تعيش،"عرض مسرحي يقدم قصة "وردة
 قبل أن تقع في أزمة،في قرية بسيطة مليئة بالحب واألمان
.ويجتمع أهل القرية لمساعدتها
 دريشة على المسرح:المكان
دراجة الرسم – فاطمة النعيمي
تقدم فنانة األداء القطرية فاطمة النعيمي تجربة ممتعة
وتفاعلية تتضمن ركوب أفراد الجمهور لدراجة خاصة ترسم
 وسيتسنى،مع حركتها لوحة مميزة باستخدام عجالتها
.للمشاركين اقتناء اللوحة معهم كتذكار من المهرجان
 عربة الزمن:المكان

05

اليوم الخامس

DAY

2021  ديسمبر16 – اليوم الخامس

DAY FIVE – 16 DECEMBER 2021

ً
مساء
6-5
أنشطة تفاعلية

5pm – 6pm
INTERACTIVE ACTIVATION

 االستديو:المكان
"قطر تقرأ – "عش القصة
نشاط مخصص لألطفال يمزج بين متعة
.القراءة وسحر التمثيل

Venue: QATAR READS
SOLO PIANO RECITAL BY NA YOUNG KIM
A solo performance by Na Young Kim,
a professional concert pianist and Qatar Music
Academy staff member.
Venue: D’REESHA MAIN PERFORMANCES
4 HAND PIANO RECITAL BY JUAN LAGO
BELLA NAVAJO
Venue: D’REESHA MAIN PERFORMANCES
THE TIME MACHINE SHOW
This show encourages children to explore and
utilize what they have at their disposal to create
extraordinary things.
Venue: D'RESHA THYTHMS / THE PUPPET STAGE

Venue: D’REESHA OF CULTURE

عزف منفرد على البيانو من نا يونج كيم
 عازفة،عرض لعزف منفرد على البيانو تقدمه ناي يونج كيم
.بيانو محترفة وعضو فريق أكاديمية قطر للموسيقى
" العروض األساسية: "دريشة:المكان
عزف على البيانو من جوان الجو وبيال نافاهو
" العروض األساسية: "دريشة:المكان
عرض عربة الزمن
يشجع هذا العرض األطفال على االستكشاف واستخدام
.العناصر المحيطة بهم لبناء أشياء غير عادية
 فضاء الدمى/  إيقاعات:المكان

معرض العلوم للكبار من جامعة تكساس
إي أند أم في قطر
يتيح معرض العلوم للكبار فرصة مميزة الستكشاف مجال
.العلوم عن كثب
 دريشة الحضارات:المكان

OPEN CALL TALENT SHOW
Venue: D'REESHA OF THEATRE
POETRY AND JAZZ PERFORMANCE BY
COCHINEAL
Venue: D'REESHA OF THE FUTURE

 قطر تقرأ:المكان

Venue: THE STUDIO
QATAR READS - "LIVE THE STORY"
A children’s activity that will merge the beauty
of reading with the art of acting.

TEXAS A&M SCIENCE ROAD SHOW FOR ADULTS
The Science Road Show is an exciting opportunity
for adults to engage with science.

BYT BY AMIRA RADHI
An artistic performance that explores the
connection between the artist and their inner
child. The inner child helps to recall the memories
of when they built their first house from cushions.
Venue: TIME MACHINE

عرض مفتوح للمواهب
 دريشة الحضارات:المكان
"عروض الجاز وإلقاء الشعر من "كوشنيل
 دريشة المستقبل:المكان
بيت – أميرة راضي
عرض فني يستكشف العالقة بين الفنان والطفل الكامن
 حيث يسترجع ذكريات الطفولة الجميلة أثناء بناء،بداخله
.المنزل األول من الوسائد
 عربة الزمن:المكان

2021  ديسمبر16 – اليوم الخامس

DAY FIVE – 16 DECEMBER 2021

ً مساء6:30 - 6
وقت الصالة

6pm – 6:30pm
Prayer Break

6:30pm – 9pm
INDIGO CONCERT BY DANA AL FARDAN AND QPO
Indigo is a multidimensional experience based on
an original body of neo-classical music, composed
to interact with color and light.
Venue: D’REESHA MAIN PERFORMANCES
DESERATA SHOW BY LARISSA FERREIRA
A creative performance that will use a projection,
the abaya, and music to showcase the power of
the woman, expanding her presence in the desert,
society, and Arab culture.
Venue: D’REESHA MAIN PERFORMANCES
CHEF’S GARDEN EXPERIENCE
This exclusive, one-of-a-kind experience invites
attendees to watch an interactive story of Ali Baba
unfold while dining at Chef’s Garden in Al Shaqab.
Venue: CHEF'S GARDEN
INTERACTIVE DRUMMING EXPERIENCE
An energizing and uplifting mini workshop
delivered by the music center
Venue: D’REESHA RHYTHMS / THE PUPPET STAGE

MY OWN CLOUD SHOW
This show aims to rely the message to the
community that the search for a way to
communicate with a child who has autism
is not specific to one method.
Venue: D'REESHA RHYTHMS / THE PUPPET STAGE

ً مساء9 – 6:30
 دانة الفردان مع أوركسترا:"حفل "إنديجو
قطر الفلهارمونية
"إنديجو" هي تجربة متعددة األبعاد تستند إلى جسم أصلي
 يصاحبها عرض إضاءات،من الموسيقى الكالسيكية الجديدة
.استعراضي
" العروض األساسية: "دريشة:المكان
عرض "ديسيرتا" من الريسا فيريرا
ّ
عرض إبداعي يوظف الضوء والموسيقى والعباية إلظهار
 وتوسيع نطاق وجودها في الصحراء والمجتمع،قوة المرأة
.والثقافة العربية
" العروض األساسية: "دريشة:المكان
"تجربة العروض في مطعم "شيفز جاردن
 يقدم هذا العرض تجربة مميزة،ألول مرة في دولة قطر
،"لمشاهدة عرض مسرحي تفاعلي بعنوان "افتحوا األبواب
"مع االستمتاع بتناول العشاء في مطعم "شيفز جاردن
.بالشقب
" مطعم "شيفز جاردن:المكان
إيقاعات – الطبول التفاعلية
ورشة عمل مصغرة لكن مفعمة بالنشاط والحيوية يقدمها
.مركز الموسيقى
 فضاء الدمى/  إيقاعات:المكان

PERFORMANCE SHOW BY KUFIYA DABKE GROUP
A showcase of a variety of Dabke styles from
around the Arab world.
Venue: D’REESHA OF CULTURE
SUDANESE TRADITIONAL PERFORMANCE
A live traditional music performance by a group
of Sudanese artists.
Venue: D’REESHA OF CULTURE
"FOUR CALLING BIRDS" VOCAL QUARTET
Venue: D’REESHA OF THE FUTURE
INDIVIDUAL PERFORMANCES
Solo singer Hisham Saif will perform original
songs and covers, and Qatar University student
Noor Azzam will be performing covers of songs.
Venue: D’REESHA OF THE FUTURE
OPEN PERFORMANCE BY PEOPLE
WITH DISABILITIES
Venue: D'REESHA OF THE FUTURE
ANCESTRAL MEADOWS
Venue: D'REESHA OF THEATRE
THE PAINTING BICYCLE BY FATIMA AL NAIMI
A fun, interactive experience where a member
of the audience will ride on a bicycle, creating a
painting using the wheels attached to the bicycle.
Participants will have the opportunity to keep the
paintings as a souvenir.
Venue: TIME MACHINE

سحابتي
يقدم هذا العرض رسالة إلى المجتمع مفادها أن البحث عن
أسلوب للتواصل مع طفل مصاب بالتوحد ال يقتصر على طريقة
ً
.واحدة وأن هذه عملية تستغرق وقتا ويفهمها الوالدان
 فضاء الدمى/  إيقاعات:المكان
"عرض الدبكة من مجموعة "كوفية
عرض أدائي ألنماط الدبكة المتنوعة من مختلف
.أنحاء العالم العربي
 دريشة الحضارات:المكان
عرض تقليدي من السودان
عرض مباشر للموسيقى التقليدية السودانية يقدمه
.مجموعة من الفنانين السودانيين
 دريشة الحضارات:المكان
عرض صوتي رباعي من مجموعة

"FOUR CALLING BIRDS"
 دريشة المستقبل:المكان

عروض األداء الفردي
ً
،يقدم المطرب هشام سيف عددا من أغانيه وأغنيات أخرى
ً
 عددا من، طالبة في جامعة قطر،كما تؤدي نور عزام
.األغاني المشهورة
 دريشة المستقبل:المكان
مساحة مفتوحة لعروض خاصة يقدمها األشخاص
ذوي اإلعاقة
 دريشة المستقبل:المكان
مرابع األجداد
 دريشة على المسرح:المكان
دراجة الرسم – فاطمة النعيمي
تقدم فنانة األداء القطرية فاطمة النعيمي تجربة ممتعة
وتفاعلية تتضمن ركوب أفراد الجمهور لدراجة خاصة ترسم
 وسيتسنى،مع حركتها لوحة مميزة باستخدام عجالتها
.للمشاركين اقتناء اللوحة معهم كتذكار من المهرجان
 عربة الزمن:المكان

06

اليوم السادس

DAY

2021  ديسمبر17 – اليوم السادس

DAY SIX – 17 DECEMBER 2021

ً
مساء
6-5

5pm – 6pm

عروض تقليدية قطرية
مجموعة من العروض المتنوعة من الثقافة القطرية تتضمن
ً
. وأغنية "لها نغني" من كورال الفتيات،أداء للعرضة
" العروض األساسية: "دريشة:المكان
أنشطة تفاعلية على مدار اليوم

QATARI TRADITIONAL SHOW
A collection of performances that showcase
the Qatari culture including a performance
by the girls choral.
Venue: D'REESHA MAIN PERFORMANCES
ALL DAY INTERACTIVE ACTIVATION
Venue: THE STUDIO
QATAR READS - “LIVE THE STORY”
A children's activity that will merge the beauty
of reading with the art of acting.
Venue: QATAR READS (all day activation)
INTERACTIVE DRUMMING EXPERIENCE
An energizing and uplifting mini workshop
delivered by the music center.
Venue: D’REESHA RHYTHMS / THE PUPPET STAGE
THE TIME MACHINE SHOW
This show encourages children to explore
and utilize what they have at their disposal
to create extraordinary things.
Venue: D'RESHA THYTHMS / THE PUPPET STAGE

 االستديو:المكان
"قطر تقرأ – "عش القصة
نشاط مخصص لألطفال يمزج بين متعة
.القراءة وسحر التمثيل
) قطر تقرأ (على مدار اليوم:المكان
إيقاعات – الطبول التفاعلية
ورشة عمل مصغرة لكن مفعمة بالنشاط والحيوية يقدمها
.مركز الموسيقى
 فضاء الدمى/  إيقاعات:المكان
عرض عربة الزمن
يشجع هذا العرض األطفال على االستكشاف واستخدام
.العناصر المحيطة بهم لبناء أشياء غير عادية
 فضاء الدمى/  إيقاعات:المكان

BYT BY AMIRA RADHI
An artistic performance that explores the
connection between the artist and their inner
child. The inner child helps to recall the memories
of when they built their first house from cushions.

بيت – أميرة راضي
عرض فني يستكشف العالقة بين الفنان والطفل الكامن
 حيث يسترجع ذكريات الطفولة الجميلة أثناء بناء،بداخله
.المنزل األول من الوسائد
 عربة الزمن:المكان

Venue: TIME MACHINE
MUSIC OPEN MIC BY COCHINEAL PRODUCTIONS
Cochineal Productions will be hosting an Open Mic
session, where anyone from the audience can join
a live band on stage and sing. There will also be a
Salsa Orchestra from Cuba and a Poetry and Jazz
performance.
Venue: D’REESHA OF THE FUTURE
PERFORMANCE BY THE FRENCH
CULTURAL CENTER
A performance by the French Cultural Center
with live violin music.
Venue: D’REESHA OF CULTURE
POETRY SHOW BY MOC
Poetry recitation by the Ministry of Culture.
Venue: D'REESHA OF THEATRE

حفل موسيقي لألداء المفتوح من "كوشنيل
"برودكشنز
تستضيف منصة "كوشنيل برودكشنز" جلسة عامة لألداء
ألي من أفراد الجمهور االنضمام إلى
ٍ  حيث يمكن،المفتوح
، باإلضافة إلى ذلك.الفرقة على المسرح والغناء معهم
سيتضمن العرض أداء أوركسترالي للسالسا من كوبا مع
.إلقاء الشعر وعزف موسيقى الجاز
 دريشة المستقبل:المكان
عرض موسيقي من المركز الثقافي الفرنسي
.عزف على الكمان يقدمه المركز الثقافي الفرنسي
 دريشة الحضارات:المكان
عد القصيد
.إلقاء للشعر من مبدعي وزارة الثقافة
 دريشة على المسرح:المكان

DAY SIX – 17 DECEMBER 2021

ً
مساء
6:30 - 6
وقت الصالة

6pm – 6:30pm
Prayer Break

6:30pm – 8pm
FOOTBALL MEDLEY BY QATAR PHILHARMONIC
ORCHESTRA
Venue: D’REESHA MAIN PERFORMANCES

ً
مساء
8 – 6:30
عزف متنوع لموسيقى كرة القدم من أوركسترا
قطر الفلهارمونية
" العروض األساسية: "دريشة:المكان

