
 
 

!نحنا والقمر والجیران ُیختَتم في بیروت ویستعّد لحّمانا  
 

مجموعة كھربا وعدت ووفت بالوعد. مھرجان نحنا والقمر والجیران، ھذه "الدعوة المفتوحة لكّل من یتوق إلى خلق 
الفاندوم في مار اوقاٍت عائلیة جمیلة، ولكّل من یؤمن أن الجمال والشاعرّیة أساسیین في حیاتنا"، ضمر بالحیاة درج 

آب، قِدم المئات من المشاھدین الكتشاف أعمال فّنّیة عالیة  30واألربعاء  29مخایل. على مدى لیلتین، یومي الثالثاء 
عرًضا من المسرح والموسیقى والمعارض والقراءات وعروض األفالم ولقاءات متنّوعة  25الجودة ومشاھدة أكثر من 

أخرى.  
 

المھرجان االحتفالي والخّالق جاء على لسان أحد المشاھدین "نحنا والقمر والجیران خّالنا  وأصدق االنطباعات عن جوّ 
، تمّكن من الحفاظ 2011نرجع نحّب بیروت من أّول وجدید". المھرجان الذي نشأ في حّي درج الفاندوم في بیروت عام 

أنحاء العاصمة ومناطق أخرى. حّتى الیوم على مجانّیتھ ونجح بالتالي في استقطاب جمھور متنّوع من كل  
 
یتمّیز المھرجان بتنّوع الفنون التي یقّدمھا ویندرج برنامج ھذا العام في إطار دورة تعطي لألعمال البصرّیة مساحة أكبر 
من خالل األفالم والمعارض. ومنھا فیلم "جغرافیات" لشغیك أرزومانیان، الذي ُعِرض أمام جمھور مصٍغ في ملعب 

عرض مسرحي أنجزتھ جمعّیة العمل لألمل وأخرجتھ كریستال خضر، …" نیة. "الفیل یا ملك الّزمانالمدرسة األرم
ُعرض في المكان نفسھ. في المدرسة الّرسمیة، عرضت خلود یاسین "أبطال" وھو عرض رقص معاصر یرّكز على 

عاون مع مجموعة بوست تروم بروز وسقوط أصحاب النفوذ والسلطة. كورین سكاف من جھتھا قّدمت عرًضا جدیًدا بالت
بعنوان "غبار األساطیر". كما كان لمحّبي الموسیقى حّصتھم مع عروض موسیقّیة مختلفة منھا غراباال ومجموعة من 
المداخالت الفّنیة للمعھد الوطني العالي للموسیقى وبادكیر، أّما الختام فكان لفرقة الروك العربي الحیویة "طنجرة ضغط" 

ور متلّھفاً للمزید.التي تركت الجمھ  
 

-، یتابع في حّمانا 2017للمّرة األولى، مھرجان نحنا والقمر والجیران  المقّر الجدید لمجموعة كھربا، الشریك المؤسس  
أیلول  3و 2والمدیر الفني لبیت الفّنان حّمانا. موعدكم مع أمسیتین أضافّیتین من الفن والثقافة في نھایة ھذا األسبوع في 

نان حّمانا وعدد من األماكن العاّمة في البلدة. الدخول مّجاني.في بیت الف  
 

LINK اضغط/ي ھنا لتحمیل البرنامج كامًال في حّمانا   
LINKاضغط/ي ھنا لتحمیل صور عالیة الدقة من المھرجان في مار مخایل   

 
 
 
 
 


