
 

 
 مهرج لٌوم واحد –البٌت المفتوح 

 زي واستعد...الالبس 
 مساءً  0:11صباًحا إلى  01:11مارس، من  01ٌوم 

 
إذا استطعت أن تضحك وتبكً وتغضب وتبتسم فً نفس 
الوقت، فٌمكنك أن تكون مهرًجا لٌوم واحد ألن المسرح والحٌاة 

التحفة الفنٌة الرائعة "المهرج" للموسٌقار روجٌرو متشابهان. 
من لٌونكافالو التً تتحدث عن الغٌرة القاتلة بٌن مجموعة 

ٌّن لنا كٌف تتشابه أحداث الحٌاة الواقعٌة  مسافرٌنالفنانٌن ال تب
األوبرا نالت أغانً والفن حتى ٌصعب التفرٌق بٌنهما أحٌاًنا. 

وكثًٌرا ما تستخدم  – مثل أغنٌة "البس الزي" –شهرة واسعة 
 فً الثقافة العصرٌة )مسلسل "ذي سمبسون"!(

 
أنشطة كثٌرة متنوعة، مع إتاحة الفرصة للجمٌع للتعلم واالستمتاع بالموسٌقى والمسرح مع "مهرج لٌوم واحد" تضم فعالٌة 

سوف نكتشف مًعا كٌف تمزج األوبرا بٌن عناصر الموسٌقى والمؤثرات البصرٌة واألحداث الدرامٌة لسرد أفراد عائلته. 
 مهمة من الحٌاة الواقعٌة.قصة 

 
مشاعر إنسانٌة قوٌة وموضوعات من مجموعة المستوحاة خٌر مثال على كٌفٌة المزج بٌن هذه العناصر أوبرا "المهرج" 

تصرفات الشخصٌات دائًما مشاعرهم الحقٌقٌة. ٌقول البطل "كانٌو": تعكس ال إنها بمثابة قصة داخل قصة، حٌث مهمة. 
. البد أن ٌخفً "، وعلٌك أن تحّول دموعك إلى دعابات"البس الزي وضع الماكٌاج على وجهك، فالجماهٌر ترٌد أن تضحك

أو وجهه الذي ٌرتدٌه  القناعتنتظر الترفٌه. هذا ما ٌحدث مع المهرج بالضبط؛ ترتسم على مشاعره الحقٌقٌة ألن الجماهٌر 
 .مختلفة تماًماأفعاله وأحاسٌسه الحقٌقٌة تكون قد المطلً باأللوان مشاعر معٌنة )السعادة والفرح غالًبا( فً حٌن 

 
ن مشاعر الترقب والفضول واالنفعال، وصوالً بداٌة م، من المشاعر والموضوعات المختلفة مجموعةتقدم أوبرا "المهرج" 

هً الحافز اإلبداعً فً ورش العمل التً ٌتم اختتامها بعرض إلى الكومٌدٌا واالضطراب. وكل هذه األحاسٌس المهمة 
كل قناعك بنفسك. ٌمكنك أن تصنع و ،المسرحفً عروض ماكٌاج الجماعً أخٌر. سوف تتعرف كذلك على أسرار وضع 

المشتركة بٌن مختلف األجٌال )وخاصة األطفال هذه الورش اإلبداعٌة واألنشطة الموسٌقٌة مصممة خصًٌصا لدعم األنشطة 
تربوٌٌن وموسٌقٌٌن وفنانً ماكٌاج متخصصٌن بالتعاون مع دار األوبرا االسكتلندٌة. ٌمكنك االطالع وهً بإشراف واآلباء(، 

حضور ل أدناه. انضم إلٌنا واستمتع بقضاء الٌوم فً دار األوبرا السلطانٌة مسقط لالبرنامج الكامل وحجز ورشة العمعلى 

 مساًء. 1::1فً تمام الساعة مارس  01و 00ٌومً الذي تقدمه الدار أوبرا "المهرج" للٌونكافالو حفل تجهٌزات 

 
بعض الوقت فً األوبرا إذا كنت ستحضر للمشاركة فً الورشة بنفسك أو الصطحاب أحد أفراد أسرتك، ندعوك لقضاء 
 جالٌرٌا. فهً تقدم تشكٌلة مختارة من الفعالٌات والمعارض. انظر أدناه لمعرفة المزٌد من التفاصٌل.

 
 .omeducation@rohmuscat.ordلمعرفة المزٌد من المعلومات والتسجٌل:  فعالٌات البٌت المفتوح مجانٌة.
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 مهرج لٌوم واحد –البٌت المفتوح 

 مساءً  0:11صباًحا إلى  01:11مارس، من  01ٌوم 

 
 البرنامج

 
 01الضبث 

 مارس

 األوبرا جالٍرٌا صاحة المٍدان قاعة المٍدان الرواق الجىىبً الشرقًرواق ال البهى

 01:11مه 

 01:01إلى 

 الماكٍاج

 المجمىعة )أ(

 الدراما

 المجمىعة )أ(

 البصرٌةالفىىن 

 المجمىعة )أ(

 جألٍف المىصٍقى

 المجمىعة )أ(

 جلضة اإلٌقاعات

 المجمىعة )أ(

معارض،  )األطفال(

وفٍدٌىهات، 

وأوشطة طىال 

 الٍىم

 00:11مه 

 00:01إلى 

 المالبش

 (بالمجمىعة )

 

 الدراما

 المجمىعة )ب(

 الفىىن البصرٌة

 المجمىعة )ب(

 

 00:11مه 

 00:11إلى 

     العرض الىهائً

 00:01مه 

 0:01إلى 

مىصٍقى على      

 الغداء

 0:11مه 

 0:01إلى 

 الماكٍاج

 (جالمجمىعة )

 الدراما

 المجمىعة )ج(

 الفىىن البصرٌة

 المجمىعة )ج(
 جألٍف المىصٍقى

 المجمىعة )ب(

 
معارض، 

وفٍدٌىهات، 

وأوشطة طىال 

 الٍىم

 0:11مه 

 0:01إلى 

 المالبش

 (دالمجمىعة )

 الدراما

 المجمىعة )د(

 الفىىن البصرٌة

 المجمىعة )د(

 جلضة اإلٌقاعات

 المجمىعة )أ(

 (عام وأكبر 00)

 0:11مه 

 1:11إلى 

      العرض الىهائً

 
 "البس الزي واستعد"... لتألٌف الموسٌقى

 ورشة تألٌف الموسٌقى مع كرٌس جراي
 

 المستوى البدائً عاًما 00-6طفالً / من  04  00:54إلى  01:11المجموعة )أ(: من 

 المستوى المتقدم عاًما 06-04طفالً / من  04  04:54إلى  00:11المجموعة )ب(: من 

 
 سوف ٌقوم المشاركون فً الورشة بارتجال مقتطفات موسٌقٌة باالعتماد على المحفزات األساسٌة المذكورة أعاله.

 .البد أن ٌحضر كل طفل آلته الموسٌقٌة
 

 لالححفال"البش الزي واصحعد"... 

 جٍه دٌفدصىنيع  ٔرشح انذرايا

 

 والًدا 04+  (عاًما 04-6)طفالً  04شخًصا:  11  :01:4إلى  01:11المجموعة )أ(: من 

 والًدا 04عاًما( +  04-6طفالً ) 04شخًصا:  11  00:54إلى  00:00(: من بالمجموعة )

 والًدا 04عاًما( +  04-6طفالً ) 04شخًصا:  11   :4:4إلى  4:00(: من جالمجموعة )

 والًدا 04عاًما( +  04-6طفالً ) 04شخًصا:  11   :1:4إلى  1:00(: من دالمجموعة )

 



سوف ٌبتكر المشاركون فً الورشة مجموعة تابلوهات )صوًرا غٌر متحركة( مستوحاة من كلمات معٌنة، كما سٌتعلمون بعض 
 العبارات الغنائٌة.

 وجود مهارات خاصة ال ٌشترط
 

 الزي واصحعد"... لالبحكار"البش 

 ٌان بٍرصًإٔرشح انفٌُٕ انثصزيح يع 

 والًدا 04عاًما( +  04-6طفالً ) 04شخًصا:  11  :01:4إلى  01:11المجموعة )أ(: من 

  والًدا 04عاًما( +  04-6طفالً ) 04شخًصا:  11  00:54إلى  00:00(: من بالمجموعة )

 والًدا 04عاًما( +  04-6طفالً ) 04شخًصا:  11   :4:4إلى  4:00(: من جالمجموعة )

 والًدا 04عاًما( +  04-6طفالً ) 04شخًصا:  11   :1:4إلى  1:00(: من دالمجموعة )

 
 المستوحاة من كلمات معٌنة.سوف ٌبتكر المشاركون فً الورشة مجموعة من األقنعة البسٌطة باستخدام الورق والطالء 

 ال ٌشترط وجود مهارات خاصة
 

 الزي واستعد"... لوضع الماكٌاج لنفسك "البس
 وقسم المالبس فً دار األوبرا السلطانٌة مسقط روان المرجبًورشة الماكٌاج والمالبس مع 

 

 )الماكٌاج(عاًما  00-8/ طفالً  41  01:54إلى  01:11المجموعة )أ(: من 

 (المالبسعاًما ) 04-4طفالً /  41  :00:4إلى  00:00(: من بالمجموعة )

 عاًما )الماكٌاج( 06-04طفالً /  41   :4:4إلى  4:00(: من جالمجموعة )

 (المالبسعاًما ) 04-4طفالً /  41   :1:4إلى  1:00(: من دالمجموعة )

 
وفٌها سٌتعلم المشاركون فً الورشة ستكون الفنانة روان المرجبً المشرفة على تقدٌم ورشة الماكٌاج بدعم من فرٌق "كرٌوالن". 

شخص جدٌد بعد ابتكار سوف ٌستمتع األطفال والمراهقون بإحساس ضع الماكٌاج باستخدام أفضل األدوات والمنتجات. طرٌقة و
 أسلوبهم الخاص بتوجٌهات من اختصاصً ماكٌاج المسرح القائمٌن على الورشة.

وصناعتها وتزٌٌنها. على أن ٌعود كل طفل إلى منزله فً آخر الٌوم  المالبسفكرة أما فرٌق المالبس، فسٌساعد األطفال على اختٌار 
إلقاء نظرة على تشكٌلة الدار سٌساعد الجمٌع على "عٌش أجواء ال شك أن االنغماس فً ابتكار هذه األزٌاء وبالزي الذي ابتكره. 

 الشخصٌة". سٌبدو الجمٌع وٌشعر أنه مهرج حقٌقً!
 ال ٌشترط وجود مهارات خاصة

 
  اإلٌقاعاتجلسة 

 إرنستو رٌمات مع
 

 أعوام وأكبر 8طفالً /  11  01:54إلى  01:11المجموعة )أ(: من 

 مراهًقا / بالًغا 61   1:54إلى  1:11المجموعة )ب(: من 

 جمٌع المشاركٌن.   4:11إلى  5:11العرض النهائً: من 

 
 وسٌلة كلمة "إٌقاع" باللغة اإلغرٌقٌة "التدفق". قرع الطبولتعنً 

 للشفاء تقودنا فً رحلتنا الختبار تدفق أفكارنا ومشاعرنا.
أهم ما ٌمٌز دائرة الطبول هو مشاركة اإلٌقاع واالنسجام مع اآلخرٌن. إنه احتفال بالحٌاة والمجتمع. سوف ٌجلس المشاركون فً ما 

ل، وسٌقودهم قائد الورشة فً أنشطة إٌقاعٌة ٌشبه الدائرة وٌقرعون الطبول أو غٌرها من آالت القرع الٌدوٌة البتكار إٌقاع جماعً جمٌ
 مختلفة. الموسٌقى مرتجلة من ابتكار جمٌع المشاركٌن، تتطور لتعّبر عن المجموعة.

ٌساعد قرع الطبول على تخفٌف حدة مشاعر التوتر والقلق والضغط. وثبتت فعالٌته فً التحكم فً اآلالم المزمنة، وتعزٌز الجهاز 
ا دور قرع الطبول فً تخفٌف التوتر، لكن متعة المناعً، والتخلص من الم ًٌ شاعر السلبٌة. لكن أهم شًء هو العمل "مًعا". ثبت علم

ا بٌن األشخاص المتشابهٌن فً األفكار. ًٌ  ابتكار اإلٌقاعات مًعا هً التً تخلق رابًطا قو
 ال ٌشترط وجود مهارات خاصة. أحضر طبلتك معك أو سنوفر لك طبلة!

  



 
________________ 

 األوبرا جالٍرٌا
 يظاءً  4:11صثاًحا إنى  01:11يٍ 

 

رٔاق األٔتزا خانيزيا تًثاتح ايرذاد نًظاحح انعزض انًراحح في دار األٔتزا انظهطاَيح يظقظ. نٓذا حزصُا عهى إعذاد تزَايح شايم يٍ 

هح نهعزٔض ٔٔرع انعًم انًقايح في دار  ًّ األٔتزا. ذقع األٔتزا اندانيزيا في يٕاخٓح طاحح انذار يثاشزج، حيث انًعارض ٔانفعانياخ انًك

يظٓم عهيك يشاْذج انًعزٔضاخ، ٔذُأل شزاب نذيذ أٔ ٔخثح خفيفح يع أفزاد عائهرك أثُاء االَرظار. ذقذو انعذيذ يٍ انًطاعى ٔانًراخز 

 انًًرعح انٓادئح. ذخفيضاخ نهًشاركيٍ في انٕرع ٔعائالذٓى. يًكُك قضاء انٕقد في ْذِ األخٕاء

 

 األوشطة والفعالٍات المحاحة:

  نهًالتض ٔاألقُعحيعزض 
  ضٕئي نفيهى "انًٓزج" نهًخزج فزاَكٕ سفيزيههيعزض 

يٍ تطٕنح تالطيذٔ دٔييُدٕ ٔذيزيظا طرزاذاص، تقيادج  يصاحة ترزخًح إَدهيشيح 0884دقيقح: فيهى إيطاني يٍ إَراج عاو  24)

 (انًايظرزٔ خٕرج تزيرز ٔتًصاحثح أٔركظرزا ٔخٕقح يظزذ "ال طكاال" في ييالَٕ
 رٔياأٔتزا يظزذ دار تًشاركح فُاَيٍ يٍ  04:11انظاعح  مىصٍقى على الغداء 

 عزض تٓهٕاَي 
 طفالطالء ٔخّ األ 

 

 

  


