
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

احة االستقالل السوق القديم ومختلف ساحات المدينةس -:  مدينة الرياض  المكان . 

 -ربة الحلمج-ملتقى الفنانين برنامج 

 

 جويلية: 4جوان إلى  25من 

 يبدعون فيارع.( وسفي كامل أرجاء المدينة ) السوق القديم، الساحات، الشو افنانا عالميلمدة عشرة أيام،سيتواجد خمسون 

يك، لسيراما، فن نحت، رسمتواصل مباشر مع السكان المحليين والزوار والجمهور في االختصاصات الفنية المختلفة من 

 النقش، التركيبات والتصوير الشمسي ...

لهواء امل في لألطفال والشباب، و ورشات ع هة،سيشرف  بعض الفنانين على ورشات فنية تمهيدية موجو خالل هذه الفترة

 لسادسة.اورته دة في الطلق تستقبلطلبة المعهد العالي للفنون والحرف بقابس، سيتوج هذا النشاط بتنظيم مهرجان المدين

 

 :2018 جوان 24و األحد  23السبت 

 استقبال الضيوف -

 مهرجان المدينة الدورة السادسة
جربة الحلم-ملتقى الفنانين   

 
جربة-مدينة الرياض   

جويلية 8جوان إلى  25من   
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 :2018جوان  25اإلثنين 

 جولة سياحية حول الجزيرة :  19:30الى  09:00من  -
 ) دار بن يعلي ( حفل افتتاح ملتقى جربة الحلم : 23:30الى  21:00من  -

 :2018جوان 27األربعاء - جوان 26الثالثاء 

 ورشات : 24:00الى  18:00من  -ورشات     /     : 12:00الى  7:00من  -

 :2018جوان 28الخميس 

 يوم ترفيهي مع ورشات في نزل دار جربة : 23:30الى  21:00من  -

 :2018جوان 29الجمعة 

 ورشات : 24:00الى  18:00من  -ورشات     /     : 12:00الى  7:00من  -

 :2018جوان 30السبت 

 ورشات : 13:00الى  7:00من  -
 جولة ترفيهية مع الفنانين ) سدي جمور(   : 23:00إلى   16:00من  -

 :2018 جويلية 01األحد 

 ورشات : 24:00الى  18:00من  -ورشات     /     : 12:00الى  7:00من  -

 :2018 جويلية 02اإلثنين 

 خرجه بحرية الي رأس الرمل  : 17:30الى  8:00من  -

 :2018 جويلية 03الثالثاء 

 ورشات : 24:00الى  18:00من  -ورشات     /     : 12:00الى  7:00من  -
 موسيقية ) دار هندة (: سهرة  23:00الى  20:00من  -

 :2018 جويلية 04اإلربعاء

 تسليم األعمال و تهيئة وتنظيم المعارض  : 19:30الى  8:00من  -
 ( ) نزل رايسون حفل اختتام ملتقى جربة الحلم  : 23:30الى  20:00من  -

 السوق القديم بالرياض تمكان جميع الو رشا



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 برنامج مهرجان المدينة الدورة السادسة

 جويلية )كل أيام المهرجان(:8جويلية إلى  5من 

دية في أحواش تقلي 4، في رواق الفنون و في مجموعة من مهرجان المدينةسيتم عرض أعمال الفنانين خالل  -

 مدينة الرياض.

 (.بالسوق القديم بالرياض والحرف اليدوية )عرض وبيعتنظيم معرض للحرفيين  -

 .) الدار الشباب بالرياض ( كرة القدم بين أكاديميات المنطقةدورة  -

 تنشيط مختلف ساحات وشوارع المدينة -

 :2018جويلية 5الخميس 

معرض  مو: افتتاح معرض األعمال الفنية التي تم انجازها في  ملتقى جربة  الحل 11:00إلى   09:30من  -

 بالرياض للحرفيين والحرف اليدوية

 مي : مسيرة من اجل دعم ملف  جزيرة جربة على قائمة اليونسكو للتراث العال19:15إلى   18:45من  -

ة مكتبة ودائراالفتتاح الرسمي للدورة السادسة لمهرجان المدينة ) ساحة بين العرض : 21:45إلى   19:45من  -

 البلدية بالرياض( 

 :2018جويلية 6الجمعة 

لتربية مراكز ا 5إعداد ورشات عمل تعريفية حول الفن و اإلبداع بالتعاون مع  :11:00إلى   09:00من  -

 المختصة

 تنشيط الشوارع: 20:00إلى   18:00من  -

 :2018جويلية 7السبت 

 بنزل البركة  ) عندما يتملك الفن الفضاء (: تنظيم ندوة 12:00إلى   09:30 من -

 سنة 15تنظيم مسابقة للفنون التشكيلية لألطفال دون سن : 12:00إلى   09:00من  -

 ساحة االستقالل بالرياض: انطالق جولة السيارات القديمة 23:00إلى   17:00من  -

 :2018جويلية  8األحد 

 ساحة االستقالل بالرياضب حفل اختتام المهرجان: 20:00إلى   18:00من  -

 


