
ميس لريا – جنوب أفريقيا
املغنية التي حصلت عىل الجائزة األوىل يف جوائز املوسيقى يف 

جنوب أفريقيا لعام 2009.  متزج يف موسيقاها بني موسيقى السول 
والجاز والفانك واملوسيقى األفريقية. كانت لريا املغنية األفريقية 

الوحيدة التي شاركت يف حفل تنصيب باراك أوباما رئيساً ألمريكا 
 عام 2013.

 2٨ نيسان، ٨:30 مساًء
سعر التذاكر: 20000 ل ل و 15000 ل ل، مركز دوار الشمس

ماميال نيامزا – جنوب أفريقيا
واحدة من أهم مصممي الرقص املعارص الشبان يف جنوب أفريقيا.  
يتناول عملها موضوعات إنسانية عامة مثل الطبخ واألكل والحب، 

 والكيفية التي ميكن بها أن تتحول أدوات القمع إىل تعبري عن الجامل.
 1 ايار، ٨:30 مساًء

سعر التذاكر: 20000 ل ل و 15000 ل ل، مركز دوار الشمس

أوليفر متوكوتزي – زميبابوي
املغني واملوسيقي األكرث شعبية يف زميبابوي واملعروف يف أفريقيا 
والعامل بصوته الخشن وحضوره القوي عىل املرسح. حصل أوليفر 

متوكوتزي املعروف باسم توكو عىل جائزة االمتياز الفني وهي أعىل 
جائزة يف زميبابوي سبع مرات وهو أيضاً سفري اليونيسف للنوايا 

 الحسنة.
 15 ايار، ٨:30، مساًء،

سعر التذاكر: 20000 ل ل و 15000 ل ل، مركز دوار الشمس

نوال – جزر القمر
مغنية وموسيقية تنحدر من أرسة صوفية، وتستلهم يف عملها الرتاث 

املوسيقي الشعبي والصويف لجزر القمر، كام تحتوي أغانيها عىل 
 تأثريات من املوسيقى العربية واألفريقية.

 16 ايار، ٨:30، مساًء
سعر التذاكر: 20000 ل ل و 15000 ل ل، مركز دوار الشمس

أفريكانام – السنغال
فرقة رقص معارص متزج ما بني تقاليد الرقص األفريقية والهيب 

 هوب والفنون القتالية يف أسلوب مميز وغري مسبوق.
 22 ايار، ٨:30، مساًء

سعر التذاكر: 20000 ل ل و 15000 ل ل، مركز دوار الشمس

زيك إبراهيم – جنوب أفريقيا
مغنية وموسيقية متزج يف أعاملها بني اإليقاع والبلوز)R&B(  وموسيقى 
الجاز وموسيقى السول. عاشت زيك إبراهيم يف عدة بلدان منها كندا، 
حيث ولدت، وبريطانيا وفرنسا ولبنان وتأثر عملها بثقافات متنوعة. 

 رشح ألبومها األول لجائزة بوالريس املوسيقية عام 2012.
 24 ايار، ٨:30 مساًء

سعر التذاكر: 20000 ل ل و 15000 ل ل، مركز دوار الشمس

عزيز سحاموي – املغرب
يأخذنا هذا املغني واملوسيقي الفريد من نوعه يف رحلة مع موسيقى 

 الجناوة وااليقاعات األفريقية، مع ملسة من موسيقى الجاز.
 26 ايار، ٨:30، مساًء

سعر التذاكر: 20000 ل ل و 15000 ل ل، مركز دوار الشمس

Miss Lira - South Africa
Winner of the 2009 South African Music Award, Lira 
fuses soul, funk, jazz and African music. She was 
the only African singer to take part in Barak Obama’s 
inauguration ceremony in 2013. 
28 April 8:30 pm, 20000 / 15000 LP, The Sunflower

Mamela Nyamza - South Africa
One of South Africa’s most respected young 
choreographers presents a work that considers the 
universal subjects of cooking, eating, and love, and 
the way that creativity can transform instruments of 
oppression into expressions of beauty. 
1 May, 8:30 pm, 20000 / 15000 LP, The Sunflower

Oliver Mtukutzi - Zimbabwe
Oliver Mtukutzi, aka Tuku, is the most popular singer 
and musician in Zimbabwe, well-known in Africa and 
worldwide for his husky voice and powerful stage 
presence. He recieved the National Arts Merit Awards 
(NAMA), the highest in Zimbabwe, seven times. He is 
also a Goodwill Ambassador. 
15 May, 8:30 pm, 20000 / 15000 LP, The Sunflower

Nawal - The Comoros Islands
A singer and musician whose work draws on traditional 
influences of the popular and spiritual music of the 
Comoros and incorporates sounds and instruments from 
African and Arab culture. 
16 May, 8:30 pm, 20000 / 15000 LP, The Sunflower

Afreekanam - Senegal
Vibrant contemporary dance from Senegal that 
combines African and hip hop movements with martial 
arts and modern dance for a completely unique 
expression. 
22 May, 8:30 pm, 20000 / 15000 LP, The Sunflower 

Zaki Ibrahim - South Africa
Zaki is a singer and musician whose work is a blend of 
R&B, Jazz and Soul music. She lived in many countries, 
including Canada – where she was born – Britain, 
France and Lebanon. Her music is influenced with 
variety of cultures. Her first album was shortlisted for the 
Polaris Music prize in 2012. 
24 May, 8:30 pm, 20000 / 15000 LP, The Sunflower 

Aziz Sahmaoui - Morocco
A magical journey between Gnawa trance and African 
beats with a jazz touch, by a master singer and musician 
and his ensemble. 
26 May, 8:30 pm, 20000 / 15000 LP, The Sunflower

From the Square  
Heba Khalifa - Egypt
Photo-collage images taking the viewers across time and 
places, from the battle of Qasr al-Nile Bridge during the 
Egyptian revolution to Holy Family’s visit to Egypt and from 
photos of protesters to a woman from the Pharaonic era. 
Opening reception: 1 May, 7pm
Daily 2 - 7 May, 3pm - 8pm, Free admission, STATION

Tahrir Square  
Hany Rashed - Egypt
An Installation of plywood pieces and characters that 
embodies one of the iconic moments of the early days 
of the Egyptian revolution, along with mockups from real 
famous graffiti pieces.
Opening reception: 1 May, 7pm
Daily 2 - 7 May, 3pm - 8pm, Free admission, STATION

Spoken World  

Aly Talibab  - Egypt 
Ghazi Frini - Tunisia   
Mazen El Sayed (El Rass) - Lebanon  
Tarek Abu Kwaik (El Far3i) - Jordan/ Palestine 
Spoken word artists from Malawi, Egypt, Lebanon, Jordan 
and Tunisia present an evening of new original poems, 
sounds and visuals developed together for the festival. 
2 May, 8:30 pm, 20000 / 15000 LP, The Sunflower

Capharnaüm  
Latefa Ahrare - Morocco
Points of Pain  
Kate Pendry - Norway
A special theater double bill featuring a one-woman 
show that explores women’s issues and the taboos of 
Arab society, and a theatrical examination of the events 
of 22nd July 2011 in Norway and their aftermath. 
4 May, 8:30 pm, 20000 / 15000 LP, The Sunflower

Poetry Night  

Walid al-Kubaisi - Iraq/Norway 
Michael Adel - Egypt  
Mohamed Ellaghafy - Morocco
Three poets from Egypt, Morocco and Iraq bring three 
unique voices and points of view for a night of poetry. 
8 May, 8:30 pm, 20000 / 15000 LP, The Sunflower 

Mahsa Vahdat - Iran
Mahsa has performed in concerts and festivals 
throughout Asia, Europe, the US and Africa with 
musicians from Iran, Europe and America since 1995. 
She has also appeared on stage with her sister Marjan 
Vahdat and, has worked with renowned musicians such 
as Tord Gustavsen, Pasha Hanjani, and Shervin Mohajer 
among others. 
10 May, 8:30 pm, 20000 / 15000 LP, The Sunflower

Badiaa Bouhrizi - Tunisia
Badiaa is a young Tunisian singer and composer. Her 
work is obviously influenced by rock and reggae music. 
Neyssatou is the name she gives to her style, drawing 
on the African rhythms and North African spirit. Badiaa 
is keen on composing classical as well as modern 
poems and articulating Arab youth’s social and political 
concerns now. 
17 May, 8:30 pm, 20000 / 15000 LP, The Sunflower 

 من امليدان
هبة خليفة – مرص

تشكيالت من صور فوتوغرافية ورسومات لرحلة عرب األماكن 
واألزمنة تأخذ املتفرج من معركة كوبري قرص النيل يف 28 يناير 

2011 ٳىل زيارة العائلة املقدسة ٳىل مرص ومن صور املتظاهرين اىل 
 مشهد المرأة من العرص الفرعوين تقدم البيض يف شم النسيم . 

 االفتتاح: 1 ايار، 7 مساًء
STATION  ،2 اىل 7 ايار، 3 ظهًرا - ٨ مساًء، الدخول مجانًا

 ميدان التحرير
هاين راشد - مرص

تجهيز فني يتكون من مجموعة من القطع والشخصيات تجسد 
معاً واحداً من أهم مشاهد ميدان التحرير يف بداية الثورة املرصية 

 ويصاحبها مجموعة منتقاة من مناذج ألعامل جرافيتي.
 االفتتاح: 1 ايار، 7 مساًء

STATION  ،2 اىل 7 ايار، 3 ظهًرا - ٨ مساًء، الدخول مجانًا

العامل بيقول

 الراس - لبنان
 الفرعي - األردن/ فلسطني

 عــيل طالباب - مرص
غازي فريني - تونس

شعراء وموسيقيون من مرص ولبنان واألردن وتونس يقدمون سهرة مع 
 الشعر املؤّدى مبصاحبة املوسيقى وعروض برصية.

 2 ايار، ٨:30 مساًء
سعر التذاكر: 20000 ل ل و 15000 ل ل، مركز دوار الشمس

 كفر ناحوم 
 لـطيفـــة أحرار – املغرب

 نقاط األمل
كيت بيندري – الرنويج

سهرة مرسحية من جزئني، األول هو عرض كفر ناحوم حيث 
تستكشف املمثلة خصوصية املرأة واملحرّمات يف املجتمع العريب، 
و تجربة استكشافية مرسحية عىل خلفية أحداث العمل االرهايب 

 الذي شهدته الرنويج يف يوليو 2011 وعواقبه.
 4 ايار، ٨:30 مساًء

سعر التذاكر: 20000 ل ل و 15000 ل ل، مركز دوار الشمس

 أمسية شعرية 
 مايكل عادل - مرص

 محمد اللغايف - املغرب
وليد الكبييس - العراق/ الرنويج

ثالثة شعراء من العراق واملغرب ومرص يعرضون أفكاراً ووجهات 
 نظر مختلفة يف أمسية شعرية.

 ٨ ايار، ٨:30 مساًء
سعر التذاكر: 20000 ل ل و 15000 ل ل، مركز دوار الشمس

ماهسا فاهدات - إيران
ماهسا فاهدات تقّدم الحفالت املوسيقية وتشارك باملهرجانات 

يف كل أنحاء آسيا، وأوروبا، والواليات املتحدة األمريكية، وأفريقيا، 
مع موسيقيني من إيران وأوروبا وأمريكامنذ عام 1995. ظهرت 

أيضاً عىل خشبة املرسح مع شقيقتها َمرجان فاهدات، وعملت مع 
 موسيقيني مشهورين من كل أنحاء العامل.

 10 ايار، ٨:30 مساًء
سعر التذاكر: 20000 ل ل و 15000 ل ل، مركز دوار الشمس

بديعة بوحريزي – تونس
مغنية وملحنة تونسية شابة تجد يف أعاملها تأثريات واضحة 

ملوسيقى الروك والريجي، وتسمي أسلوبها املوسيقى الذي يستفيد 
من االيقاعات األفريقية وأجواء شامل أفريقيا بـ »نيساتو«  تحرص 
بديعة بوحريزي عىل تلحني قصائد تقليدية وحديثة، وعىل التعبري 

 عن الهموم االجتامعية والسياسية للشباب العريب يف هذه األيام.
 17 ايار، ٨:30 مساًء

سعر التذاكر: 20000 ل ل و 15000 ل ل، مركز دوار الشمس
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Cairoالقاهرة
Beirutب�وت

Featuring 
Festival 

ويســــتضيف
ـــان ـــرج ـــه م
ن و ز   رد 

Music, Theatre, Dance, Poetry, Visual Arts, Cinema & Workshops

موسيقى ومســرح ورقص وشعر وفنون برصية وسين� وورش عمل

مؤسسة املورد الثقايف بالتعاون مع الجمعية التعاونية الثقافية لشباب املرسح والسين� (شمس) وkirkelig kulturverksted تقدم
Culture Resource (Al Mawred Al Thaqafy), in collaboration with the Cultural Cooperative Association for Youth 
in Theatre and Cinema (SHAMS) and Kirkelig Kulturverksted, presents

28 April to 26 May 2014٢٨ نيسان إىل ٢٦ أيار ٢٠١٤
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For more information

w w w . s h a m s l b . o r g
ملــزيد مــن املعلومــــات

/SpringFestival2014


