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 التعليم والتواصل املجتم��برنامج 
 2019/  2018موسم دار ألاو�را السلطانية: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�� رمز التمّ�� وجمال التعب�� �� الفنون ألادائية. ��دف الدار إ�� احتضان إلابداع والابت�ار ب�ل دار ألاو�را السلطانية مسقط 

أش�الھ من خالل التواصل البّناء مع رواد الدار واملجتمعات الُعمانية ك�ل. تضرب دار ألاو�را السلطانية بجذورها �� املنطقة 

�ان الذي يوفر املعرفة وال��فيھ وإلالهام. من منطلق رغب��ا �� مساعدة ألاجيال وتنشر رؤ���ا العاملية �� جميع ألارجاء. إ��ا امل

ا�جديدة ع�� اختبار لذة و�حر الفنون ألادائية واكتشاف مواه��م الدفينة، تحرص دار ألاو�را السلطانية ع�� إشراك ألاطفال 

الرقص، واملسرحيات الغنائية، وحفالت املوسيقى والشباب، إ�� جانب املعلم�ن والعائالت، �� عروض ألاو�را، والباليھ، و 

 السيمفونية، وعروض ا�جاز، وحفالت موسيقى العالم، وغ�� ذلك من العروض الاستثنائية املدهشة.

 

لهذا �عت�� الفعاليات املوّجهة للطالب والعائالت جزًءا مهًما من رسالتنا �� مجال التعليم والتواصل املجتم��، ��دف خدمة 

اليب ووسائل مختلفة �عكس ثراء املجتمع الُعما�ي وتنوعھ. �شمل قائمة برامج دار ألاو�را السلطانية مسقط خالل ألامة بأس

عروًضا مسرحية، وورش عمل إبداعية، وجوالت �عر�فية تحت إشراف مختص�ن، ومحاضرات،  2019/  2018موسم 

، و�لها مصممة ارض، وفعاليات اليوم املفتوحولقاءات مفيدة مع الفنان�ن الزائر�ن، وحفالت وعروض عائلية، ومع

م�ن والعائالت. جميع جوالت الطالب تتم بالتنسيق مع وزارة ال��بية والتعليم.
ّ
 خصيًصا لتالئم ألاطفال واملعل
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 العروض املدرسية
 

 عرض آالت النفخ ا�خشبية

  أكتو�ر  21ألاحد 

 صباًحا (باللغة إلانجل��ية) 11:00صباًحا (باللغة العر�ية) والساعة  9:00الساعة  

 دقيقة 60مدة العرض: 

  سنة 14إ��  6الفئة العمر�ة: 

 

الفلوت وألاو�وا والكالر�نت والباصون �لها آالت موسيقية مدهشة يصدر م��ا 

�ة �� ألاو�را واملوسيقى الصوت نتيجة النفخ واه��از الهواء املتدفق �� جزء حاد �س�ى القصبة. وعادة ما يتم تخصيص أ�حان أو عبارات �حنية مم�

 السيمفونية آلالت النفخ املنفردة لتصبح البطل ا�حقيقي �� ألاوركس��ا.

سوف يتناول العرض مجموعة آالت النفخ ا�خشبية ال�ي �عزف عل��ا باح��افية فنانون شباب موهو�ون. ويستع�ن املمثلون ع�� املسرح بقصص 

آالت النفخ املم�� وشرح الدور الذي تلعبھ �� املوسيقى. وال شك أن �ل من يحضر هذا العرض م�حكة ومقطوعات مث��ة للمشاعر لتوضيح صوت 

 التثقيفي املمتع س��داد متعتھ �� ا�حفالت التالية ال�ي تقدمها دار ألاو�را السلطانية مسقط.

 

 

  مسرح "�ارلو كوال" للعرائس

 النائمة" لبيوتر إيليتش �شايكوفس�ي ا�حسناء "

 د�سم��  6و ا�خميس    5ألار�عاء 

صباًحا (باللغة  11:00صباًحا (باللغة العر�ية) والساعة  9:00الساعة 

 إلانجل��ية)

 دقيقة : 75  مدة العرض

 سنة  12 إ�� 6الفئة العمر�ة: 

 

منذ بدايات القرن التاسع عشر. تم��ج املوسيقى  ملسرح العرائس"�ارلو �وال وفي�� للعرائس" �� فرقة أسس��ا عائلة إيطالية كّرست �ل حيا��ا 

وا�حوارات والرقصات �� عرض شاعري ساحر يالئم �ل ألاعمار. تدب ا�حياة �� العرائس ا�خشبية القو�ة �� هذا العرض ا�خاص من باليھ 

يم. تدور ألاحداث �� ح�� مثا�� ال يحكمھ �شاي�وفس�ي الشه�� "ا�جميلة النائمة"، الذي يح�ي قصة أم��ة جميلة، و�عو�ذة نوم �حر�ة، وأم�� وس

م الصغار والكبا
ّ
 .ر ويستمتعون ��ذه القصة العامليةزمان وال م�ان، حيث ينتصر ا�خ�� ع�� الشّر، والا��جام ع�� الفو�ىى، و�تعل
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 :النائمة" لبيوتر  �شايكوفس�ي ا�حسناء "

 ورشة عمل للمدرس�ن:

 املشروع.نظرة عامة ع�� " :النائمة ا�حسناء ) "1

 العرض العام للمشروع. موسيقى �شاي�وفس�ي وح�اية ب��لوت

  مساءً  6:00 – 4:00: سبتم�� (املدارس ا�خاصة) 24

  12:00- 10:00: سبتم�� (املدارس العامة) 30 
ً
 صباحا

 املوسيقى عل�يملألافضلية 

 

 ) التقليد القديم لبناء الدمى2

 تار�خ فن الدمية وتقنية الدمى. تنظيم "ا�جميلة النائمة" . 

 مخت�� عم�� مع الدمى املتحركة.

  10:00: أكتو�ر (املدارس العامة) 17
ً
  مساءً  1:00 –صباحا

 مساءً  7:00 – 4:00: أكتو�ر (املدارس ا�خاصة) 18

 املسرح و  اللغة إلانجل��ية  و التار�خ  واملوسيقى  عل�يألافضلية مل

 ��ج خيوط املص��) 3

 .ألاسرار وراء زي املسرح. مخت�� عم�� ع�� ألاقمشة والدعامات للعرض

  10:00 :)نوفم�� (املدارس العامة4
ً
 مساءً  1:00 –صباحا

 مساءً  7:00 – 4:00: ) ا�خاصةنوفم�� (املدارس  5 

 التشكيلية الفنون  ملعلمي ألافضلية

 

 :ز�ارات املدارس

 .تار�خ فن الدمية وتقنية الدمىنظرة عامة ع�� إلانتاج. 

 ) وا�خاصةد�سم�� (املدارس العامة  2 و نوفم�� 15و  14و  13
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 ’’PAGAGNINI’‘ باغاني�ي

 أبر�ل  7ألاحد 

 صباًحا (باللغة إلانجل��ية) 11:00صباًحا (باللغة العر�ية) والساعة  9:00الساعة 

 دقيقة: 65  مدة العرض

 الفئة العمر�ة: �ل ألاعمار

 

"باغاني�ي" عرٌض موسيقٌي مبتكٌر غ�� ن�ىي يقدم باقة من أجمل املقطوعات املوسيقية �� 

العالم بصورة �وميدية لطيفة. �شارك أر�عة موسيقي�ن متم��ين ليس فقط �� عزف مجموعة من أشهر مؤلفات مو�سارت، و�ا�شيلبيل، وشو�ان، 

 حديثة مثل موسيقى الروك واملوسيقى الشعبية.و�وكر��ي، ودي فايا، وساراسا�ي،  و�الطبع باغاني�ي فحسب
ً
 ، بل يقدمون أيًضا أعماال

ه يقوم املوسيقيون بالعزف والرقص والوثب وال�حك والب�اء والتفاعل مع ا�جمهور �� عرض �وميدي حقيقي. لقد �انت عبقر�ة باغاني�ي وموسيقا

 الذي ال ُين�ىى وأشعلتھ حماًسا.املعقدة وموهبتھ الفذة �� الشرارة ال�ي ألهمت ابت�ار هذا العرض 

 تحصل املدارس قبل العرض ع�� باقات �عليمية.

 

 " ا�حمامة املطّوقة"

 قّصة ا�حمامة املطّوقة

 العرض العاملي ألاول لباليھ هرانت ميناس كشيشيان

  أبر�ل 14ألاحد 

 صباًحا 10:00الساعة 

 دقيقة  90 مدة العرض: 

 سنة  13 إ�� 8  الفئة العمر�ة: 

 

سافر كتاب "�ليلة ودمنة" الهندي ع�� العصور ف��جمھ إ�� اللغة العر�ية عبدهللا بن املقّفع قرابة العام 

ميالدي. وترك هذا الكتاب تأث��ه ع�� الثقافة العاملية ودروًسا �� السلوك ا�حكيم �� ا�حياة ع�� صور  750

منا مع�ى الصداقة والتعاون: فكيف ساحرٍة تنبض باأللوان. وتدور قّصة "ا�حمامة املطّوقة" حول حيو 
ّ
انات تحمل فضائل البشر وعيو��م و�عل

ليھ �ستطيع الغراب وسرب ا�حمام مع ملك��م وفأر وس�حفاة وغزال أن يتعاونوا و�حموا �عضهم البعض من املخاطر ا�خارجية. و�شارك �� هذه البا

من املمثل�ن والراقص�ن ع�� املسرح �� عرض مرئي رائع ينبض با�حياة و�نت�ي هرانت ميناس كشيشيان مجموعة  املوسيقية للفّنان ألارم�ي املصري 

 برقصة الصداقة. وتصاح��م �� هذا العرض فرقة بالية أو�را القاهرة وألاوركس��ا السيمفو�ي بقيادة املا�س��و أحمد الصعيدي.

 تحصل املدارس قبل العرض ع�� باقات �عليمية.
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 وا�جامعات ال�ليات الثانو�ة، للمدارس جديدة برامج

 "ال س�اال دي سيتا"

 مارس  3 الثالثاء

 مساءً     3:00 الساعة

 دقيقة 90 مدة العرض: 

 سنة فما فوق 15  الفئة العمر�ة: 

 

 

 

هزلية من ب�ن  عقب النجاح الذي حققتھ أو�را "الفرصة تصنع اللص" لروسي�ي �� املوسم السابق، تقدم دار ألاو�را السلطانية مسقط ثا�ي أو�را

قصة الفتاة  1812ا�خمسة ال�ي كت��ا روسي�ي �� إطار مشروع �علي�ي ترفي�ي. تح�ي ألاو�را الهزلية "السلم ا�حر�ري" ال�ي كت��ا روسي�ي �� عام 

طة سلم حر�ري يؤدي ا�جميلة "جوليا" امل��وجة سًرا من صديق الرجل الذي يصر الو�ىي عل��ا أن ت��وجھ. يصعد زوجها إ�� غرف��ا �ل ليلة بواس

ة مسرح إ�� نافذ��ا. �شيع الفو�ىى واملواقف امل�حكة عندما يتم اكتشاف السلم. هذا إلانتاج املدهش ملهرجان أو�را روسي�ي بالتعاون مع أ�اديمي

ي�ي، والبار�تون باولو بوردونيا. �عزف "ال س�اال" من إخراج داميانو ميكييليتو. ويشارك �� بطولة ألاو�را السو�رانو مار�نا مونزو، والتينور بيي��و أدا

 املوسيقى أوركس��ا جواكينو روسي�ي السيمفونية بقيادة املا�س��و إيفان لو��� ر�نوسو.

 

 باقات �عليمية: أسبوع مع روسي�ي
 

   الكوميديا �� املوسيقى : درس روسي�ي املذهل )1

 ) مؤسسة غيوشينو روسي�ي  (  تقديم الدكتور دانييل غارني�ي

     مدة املحاضرة ساعت�ن)  (ف��اير 19 و 18، 17

 

 كيفية بناء تأث��ات هزلية: ورشة عمل الدراما )2

 فرقة مهرجان أو�را روسي�ي من قبل ممثل 

 )ورشة عمل ملدة ساعت�ن(ف��اير   28 و 27 

 

  )لقاء مع الفنانة باوال بوردوغنا (باس بار�تون  )3

 مارس للتأكيد 5أو  4

 

 بروفة إلافتتاح ءأدا )4

 ) مساءً  3مارس (الساعة  5

  )مساءً  7:30مارس (الساعة  7عرض: 
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 برامج جديدة للرضع

 "بامبينو"

 عقّوة ا�خيال لدى الرضّ 

  (أبر�ل) 6(مارس) إ�� السبت  31من ألاحد 

 دقيقة 30مدة العرض: 

 اشهرً  18-6: �ةالعمر الفئة 

 

ممّ�ً�ا مخّصًصا لألطفال الذين ت��اوح أعمارهم ب�ن ستة أشهر وسنت�ن  نية مسقط للمّرة ألاو�� برنامًجاتقيم دار ألاو�را السلطا

 رائًدا ومهًما يحتفل با�خيال الواسع لألطفال. و�� 
ً
ل برنامج "بامبينو" غ�� املسبوق �� ُعمان عمال

ّ
ع�� املسرح الغنائي. فيش�

�رالية جديدة وتقاليد موّجهة لألطفال الصغار �� السياق ال��في�ي للمسرح الغنائي، يقّدم هذا العرض التعلي�ي املبتكر لغة أو 

مرحلة من عمرهم يطبعها الفضول والانفتاح ع�� التجارب ا�جديدة. عدد املقاعد �� �ل عرٍض محدود لثالث�ن طفل يرافق �ل 

والتفاعل مع  . ولألطفال مطلق ا�حّر�ة لالكتشافاطفل راشٌد واحد لرعايتھ، أي أن عدد املقاعد إلاجما�� يبلغ سّت�ن مقعًد 

�عضهم البعض ومع املغّن�ن واملوسيقي�ن. "بامبينو" عمٌل فّ�ي من كتابة ليام باترسون وإخراج املخرج املعروف فيليم 

 ماكدرموت وإنتاج دار ألاو�را الاسكتلندية بالتعاون مع مهرجان ما�شس�� الدو��.

 برنامج العروض:

 مساًء). 5( مارس 31حد ألا 

 و 9مارس. ( 6و السبت  4، ا�خميس 2، الثالثاء 1إلاثن�ن 
ً
).  10:30صباحا

ً
 صباحا

 و  10:30مارس ( 5، ا�جمعة 3ألار�عاء 
ً
 مساًء).  5صباحا

 ر�ال عما�ي (طفل + مرافق) 10السعر: 
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 فعاليات البيت املفتوح

 العناصر

 نوفم�� 24
 مساءً  5:00صباًحا إ�� الساعة  10:00من الساعة 

 

واللون... كيف تتحول نبضة �سيطة أو حدة الصوت، وإلايقاع، 

موجة أو قطعة خشب أو قطعة معدن إ�� موسيقى؟ ملاذا �عت�� 

املوسيقى لغة عاملية؟ الصوت، الضوضاء، املوسيقى... ما �� 

يقود فّنانون  �جميع؟املوسيقى بالضبط وملاذا �ستمتع ��ا ا

ومرّ�ون زائرون كبار ورش عمٍل إبداعية وأ�شطة موسيقية 

 خصيًصا لألطفال واملدّرس�ن و�جميع أفراد ألاسرة. مصّممة

 

 خارطة العالم

 ف��اير 23

 مساءً  5:00صباًحا إ�� الساعة  10:00من الساعة 

 

موس�و، و�اريس، والبندقية، وناغازا�ي، والهند... تدور أحداث 

عروض ألاو�را هذا املوسم �� أماكن مث��ة وملهمة. كيف ت�ون 

البعيدة �� امل�ان والزمان؟ سوف ترسم املوسيقى �� ألارا�ىي 

يقود  �خاصة وتتعرف ع�� ثقافات مختلفة.خارطتك املوسيقية ا

فّنانون ومرّ�ون زائرون كبار ورش عمٍل إبداعية وأ�شطة موسيقية 

 واملدّرس�ن و�جميع أفراد ألاسرة.مصّممة خصيًصا لألطفال 

 

___________________________ 

 عزف البيانو
الساحة املركز�ة �� ألاو�را جال��يا بيانو المع بالقرب من مكتب الاستعالمات. تفضل بز�ارتنا وستجد ع�� ألارجح يتوسط 

 ة أو ا�جاز أو العر�ية أو غ��ها.�خًصا �عزف أعذب ألا�حان سواء الكالسيكي

 

  education@rohmuscat.org.om وعد عزفك ع�� ال��يد إلالك��و�ي:إذا كنت ترغب �� العزف ع�� البيانو، ير�� حجز م

mailto:education@rohmuscat.org.om
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 مسابقات
 مسابقة الرسم: العناصر

كيف �ستطيع تمثيل إلايقاع أو حدة الصوت �� رسم؟ هل �ستطيع وصفهما و"رؤ���ما" بالفعل؟ املسابقة مفتوحة للطالب من 

�ومية وا�خاصة �� مسقط. �ستطيع الطالب تقديم رسوما��م أو لوحا��م بجميع املدارس ا�ح عاًما 12أعوام إ��  6عمر 

عرض أفضل  30× سم  30(متوسط املقاس 
ُ
سم) أو أي عمل ف�ي يدوي آخر يدور حول موضوع عناصر املوسيقى. سوف �

وا أفضل عمل ف�ي ألاعمال الفنية �� معرض "العناصر" �� إطار فعالية اليوم املفتوح. وسيحصل الطالب الثالثة الذين أرسل

 ع�� تذكرت�ن �حضور أي حفل من حفالت املوسم ا�حا��، باإلضافة إ�� هدية خاصة.

 اعاًم  12و 6السّن: ب�ن 

 2018نوفم��  3آخر موعد إلرسال املشار�ات: 

 مسابقة تصو�ر: ا�جولة الك��ى 

وسافروا �� رحالت مليئة باملغامرات ع�� ركب الشباب خالل القرن�ن السا�ع عشر والثامن عشر العر�ات ال�ي تجرها ا�خيول 

م الفنون، والعمارة، وألادب، واملناظر، واللغات. �انت هذه ا�خطوة جزًءا ال يتجزأ من عملية �عليمهم. هل ما زال 
ّ
أورو�ا لتعل

خاصة جًدا ألامر كذلك اليوم؟ فما هو أغرب م�ان سافرت إليھ؟ أرسل لنا صورة مدينة أو م�ان أو مشهد طبي�� يحمل م�انة 

 �� قلبك.

سوف نرسم خارطة للعالم باستخدام أفضل الصور ال�ي تصلنا و�عرضها �� معرض "خارطة العالم" �� إطار فعالية اليوم 

املفتوح. وسيحصل الطالب الثالثة الذين أرسلوا أفضل الصور ع�� تذكرت�ن �حضور أي حفل من حفالت املوسم ا�حا��، 

 باإلضافة إ�� هدية خاصة.

 اعاًم  16: أقل من السّن 

 2019يناير  24آخر موعد إلرسال املشار�ات: 

 رضمع
 فرقة مسرح "مار�ينس�ي": من روسيا مع ا�حّب 

 2018نوفم��  10إ��  2018سبتم��  27يوم 

ليصبح أبرز مسرح موسيقي  1860تم افتتاح مسرح "مار�ينس�ي" �� عام 

العروض ألاو�� �� روسيا �� أواخر القرن التاسع عشر، وقد احتضن 

للعديد من التحف الفنية ال�ي كت��ا أشهر املؤلف�ن الروس. يرجع تار�خ 

مسرح "مار�ينس�ي" إ�� ��اية القرن الثامن عشر �� عصر مسرح بولشوي 

العر�ق. اكتسب مسرح بولشوي م�انة أسطور�ة �� تار�خ الثقافة 

ت دار ألاو�را الروسية وما زال ح�ى آلان رمز التم�� وإلابداع الف�ي. بادر 

السلطانية مسقط بتنظيم معرض رائع لعرض املال�س وال��امج واملعدات 
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 والقطع ا�خالدة من أرشيف مسرح "مار�ينس�ي"، و�� الفرقة ال�ي تزور الدار لتقديم أو�را "ألام�� إ�غور" أللكسندر بورودين.

 ا�جوالت التعر�فية بدار ألاو�را السلطانية 
تقدم دار ألاو�را السلطانية مسقط جوالت �عر�فية تحت إشراف مختّص�ن للوقوف ع�� 

عرف خالل هذه جمالها املعماري وأسرارها ا�خاصة ال�ي ال �عرفها الكث��ون. سوف تت

ا�جوالت ع�� تار�خ �شأة أول م�ان الحتضان الفنون والثقافة �� ُعمان ب�ل ما يحملھ من 

جرأة معمار�ة، وإبداع تق�ي، وألاهم من ذلك ال��اعة الفنية ال�ي تأسر ألالباب باستخدام 

أف�اٍر ومواضيع معمار�ة مستوحاة من الطراز إلاسالمي واملغو�� والشر�� وألاورو�ي. 

تتعرف أيًضا ع�� آلاليات املدهشة ال�ي نتبعها لتحو�ل القاعة من مسرح إ�� قاعة س

مفاتيح. ور�ما ت�ون أهم فقرات ا�جولة مشاهدة  حفالت، بمجرد الضغط ع�� بضعة

 املجموعة الرائعة من آلاالت املوسيقية النادرة ال�ي �عرضها الدار.

 مساءً  5:30صباًحا و 8:30ساعات الز�ارة: من السبت إ�� ا�خميس ب�ن الساعة 

 يجب حجز املواعيد ل�جوالت املدرسية قبل أسبوع�ن من الز�ارة و�عت�� الز�ارة مجانية.

 

 ل�حجز والاستفسار، ير�� التواصل معنا ع��:

 +968 24 403 333  هاتف:

 tours@rohmuscat.org.om بر�د إلك��و�ي:

 

 السفراء الصغار
 العرض ال��حي�ي

لهم ز�ارة الدار وحضور عرض ف��ا. سوف ��دف دار ألاو�را السلطانية مسقط إ�� جذب الطالب الصغار من جميع أنحاء السلطنة الذين لم �سبق 

ن�ىى عند لقاء الفنان�ن،  18يحصل الوافدون ا�جدد دون سن 
ُ
عاًما ع�� أر�ع تذاكر مجانية �حضور العروض مع أفراد عائال��م، وخوض تجر�ة ال ت

 مع توف�� مرافق �خ�ىي مختص ملنحهم نصائح ممتعة وموارد �عليمية مفيدة.

ا عن سفراء صغار جدد. يمكنك أن تصبح أحد السفراء
ً
 الصغار، وأن تحمل ذكر�ات تجر�تك �� دار ألاو�را السلطانية إ�� مختلف أنحاء البالد بحث

 برامج التدر�ب والتطوع
، �شارك طالب ال�ليات وا�جامعات �ل عام �� ال��امج التدر�بية ال�ي �عقدها مختلف أقسام دار ألاو�را السلطانية مسقط مثل أقسام إلادارة

ملسرح، وإلاضاءة، والصوت، وال��امج، والتعليم، والتسو�ق. ال شك أ��ا فرصة جيدة للطالب الكتساب املعارف وا�خ��ات ع�� الطبيعة من وا

 أ�خاص متخصص�ن ومؤهل�ن ع�� أع�� مستوى.

 

 

 

 

 

mailto:tours@rohmuscat.org.om
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 ورشات املعلم�ن
�ن بالتعاون املوسيقى وألاو�را �� موارد استثنائية لبناء قدرتنا ع�� التعلم ومساعدتنا خالل ا�حياة. تنظم دار ألاو�را السلطانية ورش عمل للمدرس

 ومع املدارس ا�خاصة �� مسقط. وزارة ال��بية والتعليممع 

 مع عمر شر�ار  أكتو�ر  30،  29

 )ألاسكتلنديةمع ج�ن دافيدسون وكريستوفر جراي وإيان ب���ىي (ألاو�را  أبر�ل 4، 2،3

 

 ل العروض مجانية بإستثناء عرض بامبينو �

   education@rohmuscat.org.om، ير�� التواصل معنا ع�� ال��يد الالك��و�ي: ستفساراللألسئلة وا

2440 3362 / 2440 3335 
 

 /https://www.rohmuscat.org.om: یمكنكم اإلطالع على برنامج الموسم على
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