
الملف الصحفي والبرنامج



مهرجان نحنا والقمر والجيران 2017  يمتّد إلى حّمانا
                        

"مهرجان نحنا والقمر والجيران هو دعوة لكّل من يحّب أن يخلق لحظات ممتعة ضمن مجموعة؛ دعوة 
لكّل من يؤمن بأهّمّية الجمال والشاعرية في حياتنا وضرورتهما لفهم العالم الذي نعيش فيه وإعادة 

تصّوره"
 

                                                                             مجموعة كهربا
 

يسّر مجموعة كهربا اإلعالن عن الدورة الخامسة لمهرجان نحنا والقمر والجيران، الذي يبدأ، كالعادة، على درج 
الفاندوم في مار مخايل في بيروت، ثم ينتقل، للمرة األولى، إلى بيت الفّنان حّمانا ألمسيتين فّنّيتين إضافّيتين.

 
تشّكل نسخة 2017، التي تجري في بيروت يومي 29 و30 آب/أغسطس وفي حّمانا يومي 2 و3 أيلول/ سبتمبر، 
فرصة الكتشاف أكثر من 40 فّناًنا وفّنانة قِدموا من أوروبا والمنطقة ليتنّقلوا بين بيروت وحّمانا وليحتفلوا مع 

الجمهور والمتطّوعين والجيران بأبرز نسخة للمهرجان حتى اليوم.
 

العام  هذا  الضوء  ويسّلط  يقّدمها  التي  واالختصاصات  الفنون  بتعّدد  معروف  مهرجان  والجيران  والقمر  نحنا 
على األعمال الفنية البصرية عبر األفالم والمعارض. لقد اعتاد جمهور المهرجان على جودة األعمال العالية 
25 عرًضا من  العالمية والمحلّية وهو على الموعد هذه السنة الكتشاف برنامج غنّي ومتنّوع يضّم أكثر من 

المسرح والرقص والسيرك، إضافًة إلى الحفالت الموسيقية والمعارض واألفالم والقراءات واللقاءات.
 

دورات  أربع  بعد  واآلفاق.  الخلفّيات  اختالف  على  للجميع  ومفتوًحا  ا  مّجانيًّ باعتباره  المهرجان  هذا  فرادة  تبرز 
ناجحة، ووسط أجواء اجتماعية ليست بسهلة، ال يزال نحنا والقمر والجيران قادًرا على نسج صالت وصل وبناء 
جسوٍر بين الناس. تتزامن هذه النسخة مع الذكرى العاشرة لتأسيس مجموعة كهربا ومع انتقال المجموعة 
إلى حّمانا كشريك مؤسس ومدير فّني لبيت الفّنان حّمانا. وبينما يتحّرك المهرجان جغرافّيًا هذا العام، تدعو 

مجموعة كهربا إلى نوع آخر من الحركة:
 

"دعونا نحّرك رؤيتنا للعالم بضع سنتمترات، ولنسمح لحكواتية أو موسيقي أن يهّزا معرفتنا وأن يوّسعا 
العالم  الداخلية لنعيد تصّور  ُيغنوا عوالمنا  للفّنانين والفّنانات، بسحر الشاعرية، أن  خيالنا. دعونا نسمح 

كمكان يسمح باللقاء".

 21 آب 2017

20:30 موسيقى 
رباعي شرقي

المعهد الوطني العالي للموسيقى
 

20:30 مسرح
أصل الحكاية

مجموعة كهربا
 

20:30 رقص
إزاحة

مثقال الزغير

21:25 فيلم
جغرافّيات

شغيك أرزومانيان

21:40 رقص
أبطال

خلود ياسين

22:30 موسيقى
غراباال



 21 آب 2017

درج الفاندوم - مار مخايل - بيروت

 29
آب 2017

 
19:00

استقبال الجمهور
 

19:15 حكواتي
مجانين وملوك، ملوك ومجانين:

أو قصص تلملمها الشمس عندما تشرق
شانتال مّياك

 
19:15 مسرح

دارة دّوارة
فرقة منوال المسرحية

 
19:15 معرض

المكّون األرمني في الّثقافة اللبنانّية
بادكير

19:15 قراءة
كلمات تقرأ

كلمات للنشر

19:15 معرض
لسانك حصانك

حنان القاعي
 

19:30 مسرح
 المعلمّية ما بدها علم

أنطوان بوجيه و راوية الشاب - فرقة كون المسرحية

20:30 موسيقى 
رباعي شرقي

المعهد الوطني العالي للموسيقى
 

20:30 مسرح
أصل الحكاية

مجموعة كهربا
 

20:30 رقص
إزاحة

مثقال الزغير

21:25 فيلم
جغرافّيات

شغيك أرزومانيان

21:40 رقص
أبطال

خلود ياسين

22:30 موسيقى
غراباال

البرنامج



19:15 مسرح
 المعلمّية ما بدها علم

أنطوان بوجيه و راوية الشاب - فرقة كون المسرحية

 
19:15 موسيقى

فريد رحمة ولتيسيا معوشي     
كونسيرفاتوري ركوردر أنسمبل

20:15 فيلم
األرز والفوالذ

فاليري فينسان
 

20:15 رقص 
القالب

كالرا صفير
 

20:15 موسيقى
كونسيرفاتوري ركوردر أنسمبل

21:30 مسرح
ساعة وماحّسينا فيا

ال ميكانيكا

البرنامج

درج الفنادوم - مار مخايل - بيروت

 30
آب 2017

 
19:00

استقبال الجمهور
 

19:15 حكواتي
مجانين وملوك، ملوك ومجانين:

أو قصص تلملمها الشمس عندما تشرق
شانتال مّياك

 
19:15 رقص
غبار أساطير

كورين سكاف ومجموعة بوست تروم
 

19:15 معرض
المكّون األرمني في الّثقافة اللبنانّية

بادكير

19:15 قراءة
كلمات تقرأ

كلمات للنشر

19:15 معرض
لسانك حصانك

حنان القاعي
 

19:30 مسرح
 المعلمّية ما بدها علم

أنطوان بوجيه و راوية الشاب - فرقة كون المسرحية

20:20 رقص 
إزاحة

مثقال الزغير
 

21:40 رقص
أبطال

خلود ياسين
 

21:40 موسيقى
ثتائي نجتيه  بودروميان وفاهان ساغدجيان

بادكير

21:40 رقص
رباعي كارياك لهراتش والمجموعة 

بادكير

22:00 رقص
عرض رقص لفرقة تامزارا

بادكير

22:30 موسيقى
طنجرة ضغط                 



بيت الفّنان حّمانا - حّمانا

 02
ايلول 2017

 

18:15
استقبال الجمهور

 
18:30 رقص

العشب الفلكي يليه ليلة ونهار - بيروت
يارا لوتشيا افرام بستاني

 
18:30 معرض

المقيمون األّولون
مجموعة كهربا 

 
18:30 قراءة

كلمات تقرأ
كلمات للنشر

18:30 معرض
لسانك حصانك

حنان القاعي
 

18:30 حكواتي
حكايات من 9 قارات

برالين غي-بارا فرقة بافي فولوبيل

19:15 دمى 
أصوات في الظالم

مجموعة كهربا
 

19:15 مسرح
 المعلمّية ما بدها علم

أنطوان بوجيه و راوية الشاب - فرقة كون المسرحية

 
19:15 موسيقى

فريد رحمة ولتيسيا معوشي     
كونسيرفاتوري ركوردر أنسمبل

20:15 فيلم
األرز والفوالذ

فاليري فينسان
 

20:15 رقص 
القالب

كالرا صفير
 

20:15 موسيقى
كونسيرفاتوري ركوردر أنسمبل

21:30 مسرح
ساعة وماحّسينا فيا

ال ميكانيكا

البرنامج



بيت الفّنان حّمانا - حّمانا

 03
ايلول 2017

 
17:30

استقبال الجمهور
 

17:45 رقص
العشب الفلكي يليه ليلة ونهار - بيروت

 يارا لوتشيا افرام بستاني

17:45 حكواتي
حكايات من 9 قارات

برالين غي-بارا فرقة بافي فولوبيل

18:30 سيرك
العرض الّطائر

مدرسة الّدرب األحمر للفنون
 

18:30 قراءة
كلمات تقرأ

كلمات للنشر

18:30 معرض
لسانك حصانك

حنان القاعي

19:15 معرض
المقيمون األّولون

مجموعة كهربا
 

 
 

 

19:15 دمى
أصوات في الظالم

مجموعة كهربا

19:15 مسرح 
 المعلمّية ما بدها علم

أنطوان بوجيه و راوية الشاب - فرقة كون المسرحية
 

19:30 رقص
القالب

كالرا صفير
  

20:30 فيلم
جغرافّيات

شغيك أرزومانيان
 

20:30 لقاء
لقاء شاعري

 
20:30 رقص
غبار أساطير

كورين سكاف ومجموعة بوست تروم

 
21:45 موسيقى                        

شرقي
غّسان سّحاب

البرنامج



لمزيد من المعلومات:
Be:kult / info@bekult.com / +961 3 944126

www.hah-lb.org/press لتحميل صور عالية الدقة
 Info@hah-lb.org بيت الفنان حّمانا

Twitter @hah_lb / Facebook @HammanaArtistHouse

أطلق مهرجان نحنا والقمر والجيران حملة تمويل جماعية للحفاظ على مّجانّية المهرجان وتغطية المصاريف 
https://goo.gl/Xgjihr :األساسية لهذه النسخة وستمتّد الحملة حتى نهاية المهرجان

https://goo.gl/Xgjihr


حول بيت الفنان حّمانا 
يقع بيت الفنان حّمانا على ارتفاع 1200 متر فوق مستوى سطح البحر وعلى بعد 40 دقيقة من العاصمة بيروت، 
كهربا،  مجموعة  مع  وبالشراكة  عيد  روبير  الدكتور  من  بمبادرة  الساحرة.  بطبيعتها  المعروفة  حّمانا  قرية  في 
تأسس بيت الفنان حمانا عام 2016 ليكون فضاًء ثقافيًا ومركزًا لإلقامات الفنية في مختلف المجاالت مع التركيز 
والتواصل:  لالبتكار  ومساحة  الفني،  للنمّو  مساحة  أواًل  هو  حمIانا  الفنان  بيت  خاص.  بشكل  العرض  فنون  على 
وتوسيع  متنوع،  جمهور  مع  ولّلقاء  الفنية،  بحوثهم  لتعميق  ودوليين  محليين  فنانين  الفنان  بيت  يستضيف 
الفنانين،  وإلقامة  للتدريبات  فضاءات  حّمانا  الفنان  بيت  يضم  المجتمعي.  ارتباطهم  وتعزيز  المهنية  شبكاتهم 
بإدارة  برنامجًا فنيًا على مدار السنة  وورشة سينوغرافيا وصالة معارض ومسرحًا في الهواء الطلق، كما يقّدم 

مجموعة كهربا.
www.hah-lb.org

حول مجموعة كهربا 
تأّسست مجموعة كهربا عام 2007، وهي جمعية ثقافية تعنى بفنون العرض وتضم فنانين وتقنيين من جنسيات 
وخلفيات متنوعة يؤمنون أن الفن هو مسار نحو الحوار واالنفتاح على اآلخر. بفضل شبكة مؤلفة من ممثلين، 
والمعرفة  الخبرات  وتبادل  التعاون  على  إرادتهم  تجمعهم  وراقصين،  دمى  محّركي  مصّورين،  مخرجين،  كتاب، 
وااللتقاء بالجمهور، تستخدم مجموعة كهربا الشاعرية لُتسائل اللحظة الراهنة التي نعيشها. لمجموعة كهربا 
ا. وعام 2011، أّسست المجموعة مهرجان  أكثر من عشرة عروض تجول دورًيا في مختلف المناطق اللبنانية ودوليًّ
"نحنا والقمر والجيران" وهو مهرجان مجاني، متعدد االختصاصات يجري في حي شعبي في مار مخايل في بيروت. 
استطاع المهرجان، ومن خالل أربع دورات فقط، من إثبات موقعه كمنّصة للتعاون والتبادل واللقاء بين الجمهور 
وفنانين محليين ودوليين. من خالل بيت الفنان حّمانا، تعيد مجموعة كهربا التأكيد على فّن اللقاء كمحّرك للخيال 

والفضول والحّس النقدي وتجّدد االلتزام بمسؤوليتنا المشتركة في بناء ثقافة سلمية. 

www.collectifkahraba.org




