برنامج الطفل
للدورة  42للمعرض الدولي للنشر والكتاب
من  90إلى  81فبراير 4981
PROGRAMME ENFANTS
SIEL 24
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الج ـ ــمعة  0فبراير 4981
01:01 – 01:11
املستفيدون:
جميع الفئات

لقاء مع فنان
مع الفنان النجم
من بين القيم الراقية في زمننا الحاضر ،وفي كل ألازمان ،قيمة الاعتراف بالجميل ،ملا قدمته وتقدمه ألاجيال السابقة لألجيال محمد الجم
الالحقة ،في مختلف املجاالت وامليادين .هذا السلوك تكمن أهميته في تصديه آلفة الجحود والنسيان .في هذه الفقرة ،يحتفي
أطفالنا بأحد أعالم فن التمثيل املسرحي والتلفزيوني في بالدنا.

00:01 -00:11

مع النجمة املصرية
نجم وكتاب
يلتقي ألاطفال ،في هذه الورشة ،مع واحدة من أشهر الفنانات العربيات في مجال التمثيل السينمائي والتلفزيوني ،يتعلق ألامر يسرا

جميع الفئات

بالفنانة املصرية املتألقة يسرا .حيث ستحكي الفنانة على مسامع جمهورها من ألاطفال حكايتها مع الكتاب ،بطريقة فنية
محببة.

00:01 -00:11

كيف أكون ممثال في  24دقيقة؟

جميع الفئات

يولد إلانسان ممثال بالفطرة ،أي أن فن التمثيل يعد جزءا من شخصيته .بعد ذلك ،يقوم كل فرد ،تبعا مليوالته ومواهبه ،إما وسيلة الصابحي

مع املمثلة

بصقل هذه املوهبة وتطويرها إلى أن يصبح ممثال بارعا ،أو يختار فنا آخر غير التمثيل لإلبداع فيه .في هذه الورشة سيتعرف
ألاطفال على كيفية صقل هذه املوهبة.

00:01 – 00:11
Public ciblé
de6-10 ans

Histoire d'un livre
Peng YANG, premier auteur chinois signé par Disney. Le chiffre de vente de la

Avec
Peng YANG

série Papa dans la poche a dépassé 6 millions. Cette fois, Peng YANG participera
au Salon Internationale de l’Edition et du Livre avec son premier volume de

Papa dans la poche, Papa a rapetissé. Une occasion à l’échange entre l’auteur
et les enfants.

01:01 – 01:11

مع أمين املكتبة

كبف أجد كتابي في املكنبة؟
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الج ـ ــمعة  0فبراير 4981
من  6الى  01سنوات

غالبا ما تصادفنا بعض الصعوبات التقنية ،حين نقصد مكتبة عمومية ،للبحث عن كتاب نحتاجه في إنجاز بحث خاص أو عبدهللا سليماني
لالطالع على محتوياته العلمية .في هذه الورشة الهامة ،سيتعرف جمهور ألاطفال على بعض إلافادات الخاصة بطريقة البحث
داخل املكتبات للوصول إلى ما نبحث عنه بكل يسر وسهولة.

06:01 – 06:11

مع ألاستاذة
حكاية عن أثر من بالدي
تزخر بالدنا بعدد كبير من آلاثار و املعالم التراثية ،التي تعكس إلابداع املغربي في مجال العمران ،مثل صومعتي الكتبية و فاطمة ايت محند

من  00الى  00سنة

حسان ،والقصر البديع وجامع القرويين ،وكثير من آلاثار ألاخرى ،في هذه الفقرة سيتعرف ألاطفال على تاريخ بعض هذه
آلاثار ،وزمن إنشائها ،وألادوار التي لعبتها في تاريخ بالدنا ،باإلضافة إلى التحسيس بضرورة الحفاظ عليها لتظل شواهد تستفيد
منها ألاجيال املتالحقة.

السبت  89فبراير 4981
01:01 – 01:11
Public ciblé
de11 à 14 ans
00:01 -00:11

Reconstitution des potteries
Dieu a créé l'homme, a mis à sa disposition une belle nature avec les plus belles espèces
de plantes. Ce paysage remplit le regard de satisfaction et donne une sensation de
plénitude et de sérénité. L'homme a développé l’art de la conservation de ces plantes,
reposant pour ce faire, sur les sciences naturelles.
Dans cet atelier, les enfants apprendront à observer et prendre soin des plantes.

Avec l'archiologue
Rachid Arhrbi

مع خبير آلاثار
ورشة في آلاثار
تعتبر ألاركيولوجيا أو علم آلاثار من العلوم الحديثة ،التي توصل من خاللها إلانسان إلى معرفة حقائق كثيرة تعود لتاريخ عبد الواحد بنصر

من  00الى  00سنة

ُّ
إلانسان القديم .ويقوم هذا العلم على تجميع اللقى البشرية والحيوانية وألادوات القديمة ،ودراستها لتحديد تاريخها .في هذه
الورشة جلسة مع عالم آثار مغربي إلطالع ألاطفال على أهمية هذا العلم.

00:01 -00:11

حكاية مشخصة

مع الفنان
3

السبت  89فبراير 4981
جميع الفئات

يعتبر فن الحكي من الفنون القديمة التي ابتكرها إلانسان ،قبل اختراع املذياع والتلفزيون والسينما والحاسوب ،من أجل عبد الصمد مفتاح الخير

الترويح عن نفسه وتزجية أوقات فراغه .وقد تحولت ،مع مرور الوقت ،إلى وسيلة للتعليم ونقل الحكمة .هي مناسبة
لالستمتاع بحكاية قديمة يقوم بتجسيدها فنان اشتهر بنقل الحكايات.
00:01 – 00:11
 8سنوات فما فوق

01:01 – 01:11
de11 à 14 ans

06:01 – 06:11
 00سنة فما فوق

مع الرسام
من القصة إلى الرسوم املتحركة
في البدء كانت القصص عبارة عن كالم شفهي أو مكتوب ،نقوم بتالوته أو قراءته من أجل املتعة والاستفادة .ومع تطور سعد الرشيد

وسائل الاتصال ،ظهر ما يسمى ب "فن التحريك" ،وهو عبارة عن رسوم متحركة تجسد قصصا مشهورة .سيكتشف ألاطفال،
في هذه الورشة ،بعضا من أسرار هذا الفن الجميل.
Modelage d'argile et réalisation de copies de collection patrimonial
Le Coran souligne que Dieu a créé l'homme à partir d’argile ; il lui a insufflé la vie, l’a
doté d’intelligence le distinguant ainsi des autres espèces et lui donnant les moyens de
construire sur cette terre. L'homme, à partir de cette même matière, l’argile, a construit
ses habitations et a fabriqué ses ustensiles de cuisine, jusqu'à atteindre un niveau élevé de
créativité.
Cet atelier sera consacré à l'initiation des enfants à l'art de l'argile pour la confection de
certains objets.

Avec l'archiologue
Rachid Arhrbi

مع أستاذ السينما
من الصورة إلى الكلمة
ظهرت السينما عند نهاية القرن  .01ويعتبر ألاخوان الفرنسيان أوغيست ولويس لوميير أول من اخترع جهازا يمكن من عرض عبد الرزاق الزاهر

الصور املتحركة على الشاشة في سنة  .0811ومنذ ذلك التاريخ ،وإلى اليوم ،اجتهد إلانسان في سبيل تطوير هذا الفن .هذه
الورشة ستقدم ملحة عن طريقة امتزاج الكلمة بالصورة.

4

0108  فبراير00 ألاحد
مع املوسيقار
كتابتي في املوسيقى
 تحتاج إلى تعلم وإلى معرفة وإلى طريقة نعمان لحلو، كباقي ألاشكال التعبيرية ألاخرى، وهي.تعتبر املوسيقى من الفنون إلانسانية العريقة

01:01 – 01:11
 سنوات فما فوق8

 بعضا من أسرار، إضافة إلى نجم اللقاء، سيكتشف جمهور ألاطفال، في هذه الورشة مع أحد أملع املطربين املغاربة.كتابة
.كتابته املوسيقية أو الكتابة عن املوسيقى بشكل عام
مع السيناريست املصري
من القصة إلى السيناريو
 فقد استطاع هذا الكاتب الالمع أن مدحت العدل.يجسد الكاتب املصري مدحت العدل نموذجا لكتاب السيناريو املميزين في العالم العربي

 في هذه الورشة يتحدث.يحول عددا من القصص والروايات املشهورة إلى أفالم نالت شهرة كبيرة في تاريخ السينما املصرية
.هذا النجم عن حياته مع كتابة السناريو واكتشاف القصص
 مع أستاذ آلاثارAtelier sur la mosaïque romaine
 رشيد أغربيLa mosaïque est un art ancien, traditionnellement utilisée par les artisans marocains depuis les temps

anciens, grâce à l’existence, dans notre pays, de certains sites archéologiques datant de l’époque romaine,
en particulier le site archéologique de Volubilis.
Cet atelier va permettre aux enfants de découvrir tous les secrets de cet art ancien : ses règles, ses
techniques et ses différents styles.

 مع أستاذ آلاثارFouilles archéologique pédagogique
 رشيد أغربيL’archéologie fait partie des sciences modernes ; elle a été étudiée et développée pour

révéler la vie de l'Homme depuis la Préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine. Comme
toutes les autres sciences, elle est soumise à des règles et des conditions pour les
opérations de fouilles et de préservation.
Cet atelier vise à faire connaitre cette science et à découvrir certains de ses secrets.

مع الفنان والفنانة

تقنيات رسم البورتريه
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00:01 -00:11
 سنة فما فوق00

00:01 -00:11
de11 à 14 ans

01:01 – 00:11
de11 à 14 ans

06:01 – 06:11

ألاحد  00فبراير 0108
 8سنوات فما فوق

ال يستند فن رسم البورتريه على املوهبة ،التي تولد وتكبر وتتنمى مع نمو إلانسان فقط ،وإنما هو ،إضافة إلى ذلك ،علم عامر و زينب املرنيس ي

وقواعد ينبغي الاطالع عليها والتمكن منها للوصول إلى قمة إلابداع والتميز .ستحاول أشغال هذه الورشة أن تنقل إلى جمهور
ألاطفال بعض التقنيات ألاولية الخاصة بهذا النوع من الرسم.

الاثنين  00فبراير 0108
01:01 – 01:11
جميع الفئات

00:01 -00:11
من  7إلى  00سنة

00:01 -00:11
جميع الفئات

00:01 – 00:11

حكاية جدة
مع
ارتبط سرد الحكايات ،داخل أوساط املجتمع املغربي ،بالجدة ،باعتبارها حافظة لعدد من ألاساطير والحكايات والقصص .الفنانةزهور السليماني
فقد كانت حكاياتها الجميلة الوسيلة الوحيدة لتشجيع ألاطفال على الاستسالم إلى النوم .في هذه الورشة ،ستسعى إحدى (فليفلة)
الفنانات املغربيات القديرات على سرد حكاية على مسامع ألاطفال.
مع الفنان
إنجاز الكركوزة
من الفنون القديمة داخل املجتمع العربي ،يعتبر فن الكراكيز واحد من فنون الحكي ،التي كانت تنشط في ألاسواق واملواسم إدريس السنوس ي

وداخل املسارح الشعبية .وهو عبارة عن شخصيات مبتكرة تصنع من الكارتون ،تكون مثبتة بخيوط يحركها أشخاص من وراء
ستار .في هذه الورشة يتعلم ألاطفال كيفية صناعة كراكيزهم.
لقاء مع نجمة
مع النجمة الشابة
عادة ما يكون لقاء ألاطفال مع نجومهم املفضلين ،خاصة في املسرح والتلفزيون والسينما ،فرصة تتيح لهم فتح باب النقاش فاطمة الزهراء لحرش
معهم ،سواء للتعرف على سيرهم الذاتية أو اكتشاف بعض أسرار مساراتهم الفنية .هي مناسبة يتعرف فيها ألاطفال على
إحدى نجمات التلفزيون والسينما في املغرب من جيل الشباب.

مع كاتب قصص الاطفال

كيف أكتب قصة ؟
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الاثنين  00فبراير 0108
 8سنوات فما فوق

لكي تكتب قصة ،يجب أن تكون لديك موهبة ،التي تقوم بتطويرها عن طريق قراءة قصص كثيرة لكتاب كبار .هذه الخطوة أحمد بنسعيد
ألاولى ستقودك إلى إغناء رصيدك اللغوي وتطوير أسلوبك ،كما ستساعدك على صقل خيالك لتصبح قادرا على إلابداع.
ستخصص هذه الورشة الطالع ألاطفال على بعض قواعد كتابة القصة.

01:01 – 01:11

قصة من تاريخ بالدي (معركة وادي املخازن)
مع الاستاذ
يحفل تاريخ املغرب بعدد من ألاحداث التاريخية ،التي تجسد قوة ألامة املغربية في تحصين نفسها أمام توسع الحضارات عبد الرحمان الوادي
القديمة .وتعتبر معركة وادي املخازن واحدة من هذه ألاحداث ،التي تحولت إلى أسطورة تؤرخ لدفاع املغاربة عن حوزة
بالدهم أمام الغزو ألاجنبي الغاشم .هي مناسبة للتذكير وللذكرى.

جميع الفئات

06:01 – 06:11
 8سنوات فما فوق

كيف أكتب قصة؟
مع كاتب قصص الاطفال
لكي تكتب قصة ،يجب أن تكون لديك موهبة ،التي تقوم بتطويرها عن طريق قراءة قصص كثيرة لكتاب كبار .هذه الخطوة أحمد بنسعيد
ألاولى ستقودك إلى إغناء رصيدك اللغوي وتطوير أسلوبك ،كما ستساعدك على صقل خيالك لتصبح قادرا على إلابداع.
ستخصص هذه الورشة الطالع ألاطفال على بعض قواعد كتابة القصة.

الثالثاء  01فبراير 0108
01:01 – 01:11
جميع الفئات

00:01 -00:11

قصة من تاريخ بالدي
مع الاستاذ
ما هي الحكمة من سرد القصص التي تنقل صفحات من تاريخ بالدنا؟ وكيف السبيل إلى جعل هذا التاريخ مؤثرا في نفوس عبد الرحمان الوادي
الجمهور الواسع ،وفي نفوس ووجدان ألاطفال على وجه التحديد؟ هذه الورشة ،تمرين عملي على اكتشاف ذلك ،ال سيما
حين يكون لدى السارد خبرة في الحكي ومعرفة بدقائق التاريخ وخباياه.

مع املخرج املسرحي

مسابقة في إلارتجال
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الثالثاء  01فبراير 0108
 00سنة فما فوق

00:01 -00:11
من  01إلى  00سنة

00:01 – 00:11
جميع الفئات

01:01 – 01:11

يعتبر الارتجال ،سواء في مجال الشعر أو في امليدان املسرحي ،أحد فنون ألاداء القديمة ،التي كان يلجأ إليها بعض البارعين في أمين ناسور
فن الكالم ،من أجل إثارة انتباه الجمهور ،وإمتاع مسامعهم .وهو ،بقدر ما يحتاج إلى موهبة ،يحتاج كذلك إلى معرفة وإلى
ذكاء .هذه مسابقة الختيار أفضل طفل مرتجل خالل هذه الدورة.
مع الفنان والفنانة
ورشة الطاقات املتجددة
شهد العالم مجموعة من التطورات العلمية والتكنولوجية ،التي كانت لها مؤثرات سلبية على الطبيعة وعلى إلانسان .ونظرا عامر املرنيس ي ،و زينب بوزيد

لحجم الضرر الذي تسببت فيه هذه التطورات ،فقد سعى إلانسان إلى إيجاد بدائل للتقليل من حدتها ،ومن ذلك ما أصبح
يسمى ب " الطاقات املتجددة " .ملعرفة ذلك ،يرجى حضور هذه الفقرة.
مع النجمة
نجم وحكاية من كتاب
ليست الكتب ،خاصة إلابداعية ،سوى مجموعة من القصص ،التي تحكي عن أناس عاشوا تجارب حياتية عجيبة ،حولها أمال عيوش

قصاصون وروائيون إلى حكايات ليستفيد منها باقي الناس .في هذه الفقرة ،ستقوم فنانة مغربية مرموقة باختيار حكاية من
كتاب لتقوم بسردها على جمهور ألاطفال بمزيد من التشويق واملتعة.
مع الرسامة
ورشة الرسم
يظل فن الرسم أحد أقدم الفنون التعبيرية ،التي لجأ إليها إلانسان القديم ،قبل اكتشاف الكتابة ،للتعبير عن مشاعر الفرح هاجر نتكزوزت

من  7إلى  00سنة

والقلق والخوف ،التي كانت تعتريه ،سواء في ساعة الرخاء أو في وقت الشدة .في هذه الورشة الهامة والجميلة ،سيتعرف
ألاطفال على بعض القواعد ألاولية الضرورية ملزاولة فن الرسم.

06:01 – 06:11

مع الرسامة
ورشة الرسم (كوالج )
َ
َ
كوالج كلمة مشتقة من فعل  Collerالفرنس ي ،التي تقابل كلمة ل َ
صق في العربية ،وهي عملية لصق الورق لتكوين عمل فني خديجة ألابيض

من  7إلى  00سنة

مبتكر .ظهرت هذه التقنية مع بداية القرن العشرين ،وساهمت في تطوير الفن التجريدي مع الفنانين ،الفرنس ي جورج ْبراك،
وإلاسباني بابلو بيكاسو .هذه الورشة تقدم مبادئ لتعلم هذا الفن الحديث.
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ألاربعاء  00فبراير 0108
01:01 – 01:11
جميع الفئات

حكاية أمازيغية
مع ألاستاذ
من بين ما يميز الحضارات ألاصيلة ،كالحضارة املغربية ،كونها تستند على تراث ثقافي ولغوي متنوع .فإلى جانب الثقافتين فؤاد أزروال
العربية والحسانية ،تحضر الثقافة ألامازيغية كرافد أساس يعكس غنى الشخصية املغربية .في هذه الورشة يلتقي جمهور
ألاطفال مع إطاللة على حكاية تنتمي لهذا التراث ألاصيل.

00:01 -00:11

ورشة املحافظة على البيئة
مع املنشطة
ليست الدعوات املتكررة للحفاظ على البيئة ،في املغرب كما في العالم أجمع ،مجرد ترف أو موضة تعكسان ثقافة العصر ،زينب بوزيد
وإنما هي محاولة جادة إلثارة الانتباه إلى الخطر الذي بات يهدد كوكبنا ألارض ي .من هنا سعي هذه الورشة إلى تحسيس ألاطفال
بخطورة تأثير إنسان هذا العصر على مستقبل البيئة.

00:01 -00:11

ورشة التدوير
مع املنشط
من بين التقنيات الحديثة ،التي فطن إليها إلانسان في وقتنا الحاضر ،تقنية إعادة تدوير عدد من املنتجات منتهية الصالحية ،عامر املرنيس ي
من أجل جعلها صالحة لالستغالل مرة ثانية ،عوض تركها تفسد الطبيعة كنفايات سامة .موضوع هذه الورشة سيتطرق إلى
هذه التقنية املبتكرة ،وإلى أهميتها في الحفاظ على نظافة ألارض.

جميع الفئات

جميع الفئات

00:01 – 00:11

مع الخطاط

ورشة الخط العربي
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ألاربعاء  00فبراير 0108
جميع الفئات

يعتبر فن الخط ،أو الكاليغرافيا ،اتجاها من الاتجاهات إلابداعية العربية التي تدخل في دائرة الفنون التشكيلية .وقد اشتهر
هذا الفن بمدارسه واتجاهاته وأساتذته من املبدعين الكبار ،الذين اجتهدوا في تطوير أنواع الخطوط العربية وإضفاء ملسة
خاصة عليها .في هذه الورشة ،سيتلقى ألاطفال معلومات عن هذا الفن.

01:01 – 01:11

ورشة للقراءة

جميع الفئات

06:01 – 06:11
جميع الفئات

محمد بوخانة

Avec

مثلما يحتاج الجسم إلى الغذاء الصحي املتوازن لينمو نموا سليما ،تحتاج عقولنا وأرواحنا إلى القراءة لكي تتسع معارفنا و Eva Muggentholer
تغتني مداركنا ،في هذه الورشة ،سنتعرف إلى بعض الطرق والكيفيات التي تساعدنا على جعل القراءة وجبة يومية ،وتمرينا
روحيا ،وأسلوبا للحياة
مع الفنانة الشابة
حكاية مشخصة (مسرح الطفل)
يسمى فن املسرح بأبو الفنون ،ألنه يعتبر أقدمها ،كما أنه يجمع بين الكتابة واملوسيقى والغناء والرقص وفن الديكور وألاداء ،فاطمة الزهراء العلمي

في فرجة حية ومباشرة ينخرط فيها املمثلون والجمهور .لذلك ،سيكون ألاطفال من جمهور هذه الدورة على موعد مع تجسيد
لحكاية تنتمي ملسرح الطفل ،من أجل لحظة إمتاع وفائدة.

الخميس  01فبراير 0108
01:01 – 01:11
جميع الفئات

لقاء مع فنان

عالقتنا بفنانينا املغاربة ،سواء كنا كبارا أو يافعين أو أطفاال ،تبقى ،في أغلب ألاحيان ،محصورة في وسائل التواصل املختلفة؛
مسرحا وإذاعة وتلفزيونا وسينما .وناذرا ما تتاح لنا فرصة الالتقاء بهم مباشرة .في هذه الفقرة سيكون جمهور ألاطفال على
موعد مباشر مع فنان له حضور في املشهد الفني الوطني
11

مع الفنان املمثل
سعيد آيت باجا

الخميس  01فبراير 0108

00:01 -00:11

مع الحكواتي
 24دقيقة مع الحكواتي
كان الحكواتي ،ومايزال بطل الساحات الشعبية والفضاءات العامة ،في عدد من املدن املغربية العتيقة التي حافظت على عبدإلاله الخطابي
طابعها التاريخي ،والحكواتي ذاكرة حية تختزن موروثا شفهيا حافال بالحكم و العبر  ،في هذه الفقرة سيروي الحكواتي على
مسامع ألاطفال مجموعة من الحكايات الحافلة بالتشويق واملتعة.

00:01 -00:11
جميع الفئات

مع الكاتبة
قصة من كتاب
ال تقتصر عالقتنا مع الكتاب على مجرد قراءته والاستفادة مما يقدمه من علم أو ثقافة أو أفكار ،وإنما يتجاوز ألامر هذه لطيفة باقا

جميع الفئات

املنفعة آلانية ليخلق لدينا ،مع عينة معينة من الكتب ،قصصا تستحق أن تحكى .في هذا اللقاء مع إحدى مبدعات املغرب
املتميزات ،سيتعرف ألاطفال على واحدة من هذه القصص الجميلة.
00:01 – 00:11

مع املوسيقي
أنغام تتحدى الظالم
لكل فنان مبدع حياته الخاصة ،ومسار من املثابرة والعزم و التحدي ،سار فيه إلى نهايته ،ليصبح ما هو عليه اليوم من عبدالفتاح النكادي
نجمومية وإبداع ،مما يجعلنا نسعى إلى اللقاء به ونتمنى التعرف عليه مباشرة لالستفادة من تجاربه .في هذا اللقاء الخاص،
سيتعرف ألاطفال على واحد من نجوم املوسيقى املغربية ،ممن تغلبوا على الصعاب من أجل تحقيق ذواتهم ،وإمتاع
جمهورهم.

01:01 – 01:11

مع الفنان
ورشة صناعة ألاقنعة
يعتبر فن صناعة ألاقنعة من الفنون القديمة ،التي اخترعها إلانسان ،قبل اكتشاف الكتابة ،من أجل استعمالها في مختلف عبد الرزاق قطني

جميع الفئات

من  7إلى  00سنة

مناحي حياته اليومية ،سواء الدينية أو الفنية أو الاجتماعية .سيكون أطفال هذه الدورة ،من خالل هذه الفقرة ،على موعد
مع ورشة للتعريف بهذا الفن ولتعليمهم كيفية صناعة ألاقنعة.
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الخميس  01فبراير 0108
06:01 – 06:11
جميع الفئات

مع رئيسة شبكة القراءة
أحب الكتاب
يتعلم إلانسان من الحياة ،كما يتعلم من الكتب .كال الوسيلتين تسهمان في إغناء معارفه وتطوير قدراته ،مما يجعله قادرا العمومية باملغرب ،ألاستاذة
على التكيف مع أي جديد أو طارئ في حياته اليومية .في هذه الورشة ،سيكون لألطفال موعد مع رئيسة شبكة القراءة رشيدة رقي

العمومية باملغرب ،للحديث عن تجربتها الخاصة ،وما تعلمته من صداقة ورفقة الكتاب.

الجمعة  06فبراير 0108
01:01 – 01:11
جميع الفئات

00:01 -00:11
 8سنوات فما فوق

00:01 – 00:11

كيف أكون ممثال في  24دقيقة
مع املمثلة
يولد إلانسان وهو يحمل في دواخله موهبة التمثيل .ويتأكد ذلك ،وبشكل واضح ،في تغيير إلانسان لطريقة كالمه ونوعية حسناء املومني
مشيته وأسلوبه في التعبير ،تبعا للمواقف والحاالت التي يتواجد فيها .في هذه الورشة ،سيكتشف ألاطفال ،في خمس وأربعين
دقيقة ،موهبة التمثيل فيهم ،وكيفية صقلها وتنميتها واستغاللها.
من الحكاية إلى الديكور
مع السينوغراف
ال يكتمل أي عرض مسرحي أو تلفزيوني أو سينمائي إال بوجود خلفية تضفي مزيدا من الواقعية ومن الصدق وإلاقناع في أنور الزهراوي
ألاداء ،يطلق عليها املختصون اسم " السينوغرافيا " ،أو علم صناعة الديكور .من هنا سعي هذه الورشة إلى اطالع ألاطفال
على هذا العلم ،وعلى الشروط الالزمة لصناعة ديكور ناجح.

مع املخرج

مخرج وكاميرا
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الجمعة  06فبراير 0108
 8سنوات فما فوق

تعد السينما من الفنون التي تتطلب تظافر مجهودات فريق عمل متعدد التخصصات .فإلى جانب كاتب السيناريو واملمثلين بونس الركاب
ومهندس إلانارة والديكور واملكياج ،يظل املخرج هو قائد هذه الفريق ،يقوم بتسييره وفق ما تمليه طبيعة قصة الفيلم .هنا
لقاء مع واحد من املخرجين املغاربة للحديث عن املوضوع.

01:01 – 01:11

مخرج وفيلم
مع املخرج السينمائي
لكل مخرج قصة أو قصص خاصة مع كل فيلم من أفالمه تستحق أن تروى .وكم من قصص من هذا القبيل قام مخرجون عز العرب العلوي
كبار بتحويلها إلى أفالم سينمائية عظيمة القت استحسان الجمهور الواسع .في هذا اللقاء ،الذي يستضيف مخرجا سينمائيا
مغربيا ،سيكتشف ألاطفال قصته الخاصة مع أحد أفالمه املعروفة.

 8سنوات فما فوق

06:01 – 06:11
 8سنوات فما فوق

ورشة خط التيفيناغ
مع ألاستاذ
تعتبر ألامازيغية ،من اللغات الوطنية ،التي تجسد التنوع اللغوي الذي يميز اللسان املغربي .وهي ،كباقي لغات العالم ،لها مصطفى الصغير
حروفها الخاصة بها ،التي تستعمل في الكتابة وتسمى " تيفيناغ " .في هذه الورشة الهامة ،سيكون لألطفال موعد مع دروس
بسيطة لتعلم مبادئ الكتابة بهذا الحرف ألامازيغي الجميل.

السبت  07فبراير 0108
 01:11 -00:11فقرات تثقيفية و ترفيهية متنوعة
 07:11 – 00:11عادة ما يميل ألاطفال إلى اللعب ،باعتباره فعالية ضرورية لنماء ذكائهم ولتيهيء نفسياتهم من أجل إلاقبال إلايجابي على التعلم
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فرقة ستيل كوم للمسرح

جميع الفئات

والتحصيل الدراسيين .من هنا أهمية هذه الفقرة ،التي ستخصص ،باإلضافة إلى الجانب الثقافي ،للتمتع بعروض بهلوانية تقدمها
فرقة متخصصة في هذا النوع من التنشيط الترفيهي.
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