دعوة للمشاركة للفنانين الفلسطينيين
في

"أهال بكم في أدنبرة فرنج"
في إطار مهرجان "أدنبرة فرنج" السنوي ،وبمبادرة خاصة من الكاتب املسرحي البريطاني ديفيد غريغ ( ،)David Greigسيتم
تنظيم يوم خاص لفلسطين ضمن املهرجان بتاريخ  ،3102/8/32يتم من خالله استضافة فنانين فلسطينيين؛ سواء من
ً
خالل تقديم عروض فردية أثناء تواجدهم في املهرجان ،أو افتراضيا عبر البث الحي املصور الرقمي في حال تعذر سفر الفنانين
من فلسطين.
يسلط البرنامج الضوء على فلسطين من خالل تقديم عروض فنية لفنانين/ات مقيمين/ات في فلسطين ،تكون محدودة من
حيث عدد املشاركين في العرض الواحد –شخص أو شخصين -وبسيطة التجهيزات ،بحيث يسهل تنقلها ،في مجالت فنية
متنوعة ،تشمل املسرح ،والدراما ،والرقص ،والهيب هوب ،ورواية القصة ،والستاند اب كوميدي )،(stand up comedy
واملوسيقى ،والشعر  ...الخ ،وذلك باستضافة /http://www.forestfringe.co.uk/about-us :Forest Fringe
ستتيح هذه املشاركة للفنانين الفلسطينيين الذين سيتم اختيارهم فرصة لتقديم عروضهم الفنية في أدنبرة يوم ألاحد
 ،3102/8/32واملشاركة في فعاليات أخرى في اليوم نفسه ،تشمل نقاشات وحوارات ونشاطات اجتماعية وترفيهية .سيتم
ً
أيضا تعريف كل فنان مشارك بآخر بريطاني خالل فترة إلاقامة ،وذلك لتبادل املعرفة وإمكانيات التعاون املستقبلي ،والاطالع
عن قرب على مهرجان "أدنبرة فرنج" والعروض املختلفة التي يقدمها.
ً
ستكون مدة إلاقامة في أدنبرة في الفترة من  32-31آب  ،3102علما أن تكاليف الرحلة وإلاقامة ستتم تغطيتها من قبل
شركاء املشروع في فلسطين واململكة املتحدة.
ً
تأتي هذه املبادرة أيضا بدعم من عدد من املؤسسات الفنية في بريطانيا من ضمنها (The Gate Theatre in ( )Forest Fringe
 ،)Northern Stage( )Londonإضافة إلى العديد من املؤسسات املجتمعية والفنية في أدنبرة التي قدمت سبل الدعم
املختلفة لتحقيق فكرة املشروع واستضافة مشاركة الفنانين الفلسطينيين.
مهرجان أدنبرة فرنج السنوي فضاء إبداعي مفتوح للتعبير الفني بطريقة حرة ،ويتيح للفنانين ،باختالف هوياتهم ،أن يشاركوا
من خالل هذا املهرجان.
للمزيد من املعلومات الرجاء زيارة املوقع إلالكترونيwww.forestfringe.co.uk :

ملن يرغبون في املشاركة في "أهال بكم في أدنبرة فرنج" ،تعبئة نموذج الطلب املرفق وإرسال فيديو/فيلم عن العمل املقترح
على عنوان البريد إلالكتروني التاليwelcometothefringe@gmail.com :
املوعد النهائي للتقديم هو  20شباط/فبراير  .3102سيتم تقييم الطلبات والاختيار من قبل لجنة مشتركة من الشركاء في
فلسطين واململكة املتحدة.
املؤسسات الشريكة في فلسطين :املجلس الثقافي البريطاني ومؤسسة عبد املحسن القطان.

