أﻳــﺎم اﻟﺸﻨﺪﻏــﺔ

AL SHINDAGHA DAYS
 CULTURE RELIVEDإﺣـﻴــﺎء ﺛــﻘـﺎﻓﺘُ ـﻨـــﺎ
 18 - 9ﻳــــــــﻨــــــــﺎﻳـــــــــــﺮ
ﺣــــــــﻲ اﻟﺸـــــــــﻨـــــــــــﺪﻏـــــــــــﺔ اﻟــــــــــﺘــــــــــﺎرﻳـــــــــﺨـــــــــﻲ

9TH - 18TH JANUARY 2020

AL SHINDAGHA HISTORICAL NEIGHBORHOOD

الخميس  9يناير

برنامج الفعاليات
مساء
7:30 – 5:30
ً

البقشة

وطبق)
عن الحنة اإلماراتية التقليدية (تعلم
ِّ
مساء
9:00 – 6:00
ً

ميداف

*الفعاليات اليومية:

مصباح بالزجاج المعشق الملون

ميت ذا لولكز (التجربة اإلماراتية)

مركز الجليلة لثقافة الطفل

الســوق الشــعبي | الرســم بالحناء | ألعاب من الماضي
محطــة الحــرف اليدويــة اإلماراتيــة | عــروض اليولة والرزفة
محطــة طهــي المأكــوالت اإلماراتيــة | محطــة تذوق التمور
التعرف إلى أصول شرب القهوة العربية | شرب شاي الكرك
أحاديــث إماراتيــة | جــرب الشــيلة أو الغترة
كل مــا تــود معرفتــه عــن الجمــل | الحلــي اإلماراتيــة الذهبية

مساء
6:30 – 5:30
ً

جرب العجلة

مساء
8:00 – 7:00
ً

اصنع فنجانك

مساء
9:00 – 7:00
ً

الفنان شان سيث

الرسم في الليل بإستخدام ألواناً مشعة وإنارة
فوق بنفسجية.

معرض أبواب الشندغة

مساء
9:00 – 7:00
ً

عرض الغوص عن اللؤلؤ
وعملية فتح المحار

تماشي

مزرعة السويدي

التطبيق المعاصر للفنون القديمة وخط األبجدية العربية في
شبه الجزيرة العربية

الفنان رامي راغب

برنامج المسرح

مبادرة “زي”

موسيقى عامة

الفنانة مريم كتيت

مساء
5:45 – 5:00
ً
مساء
7:15 – 6:00
ً

فرقة اون ذا روكس

فرقة هندية بوليوود
مساء
8:00 – 7:30
ً

النحت الحي – مها شبه الجزيرة العربية
تشريح الثوب  -عمل تركيبي
كرسي المحبة  -عمل تركيبي

الفنان ضياء عالم

الرسم الحي بالخط العربي على لؤلؤة

البقشة

األداء اإلماراتي التقليدي

إبتكر البرقع | إبتكر الجفير

العرض الموسيقي الضوئي

جولة في متحف الشندغة

مساء
8:05 – 8:00
ً
مساء
9:00 – 8:07
ً

الخليج الشعبية
فولكلور إماراتي

مساء
9:05 – 9:00
ً

العرض الموسيقي الضوئي
مساء
10:00 – 9:07
ً

هزاع

فرقة جاز
مساء
10:05 – 10:00
ً

العرض الموسيقي الضوئي
مساء
11:00 – 10:07
ً

ثنائي كمال مسلم
مغني إماراتي

تتضمن الجولة:
متحف دبي في منطقة الخور  +بيت العطور
نقطة االنطالق:
قاعة استقبال متحف دبي
السبت إلى الخميس:
10صباحاً  12 ،ظهراً  2 ،ظهراً  4 ،عصراً
مساء
مساء7 ،
يوم الجمعة 3 :ظهراً 5 ،
ً
ً
(المدة 3 :ساعات)

رحلة العطور

تتضمن الرحلة:
جولة في سوق التوابل  +بيت العطور
نقطة االنطالق:
قاعة استقبال بيت العطور
السبت إلى الخميس:
مساء
مساء  4 /عصراً حتى 7
 3ظهراً حتى 6
ً
ً
مساء
مساء  4 /عصراً حتى 7
يوم الجمعة 3 :ظهراً حتى 6
ً
ً
(المدة 3 :ساعات)
@dubaiculture #Alshindaghadays
@myDSF #MyDSF

https://dubaiculture.gov.ae/en/asd/

الجمعة  10يناير

برنامج الفعاليات
 5:00 – 3:00عصراً

ايربن سكتشرز
الرسم الحي

الفنان شان سيث
 5:00 – 3:00عصراً

*الفعاليات اليومية:

الرسم خالل النهار
مساء
9:00 – 7:00
ً

ليال باستخدام ألواناً مشعة وإنارة فوق بنفسجية.
الرسم ً
 5:30 – 4:00عصراً

ستوديو قماش
ورشة النسيج

 6:00 – 4:00عصراً

تماشي

رحلة تصوير :التقاط الحركة والممرات بإشراف عال اللوز
مساء
9:00 – 6:00
ً

ميداف

جولة متحف االتحاد (المدة :ساعتين)
 2:00عصراً و  3:00عصراً

برنامج المسرح
 3:26 – 2:00عصراً

موسيقى عامة
 4:45 – 3:45عصراً

معرض أبواب الشندغة
عرض الغوص عن اللؤلؤ
وعملية فتح المحار

التجربة اإلماراتية

جولة الفهيدي (المدة ٤ :ساعات)

الســوق الشــعبي | الرســم بالحناء | ألعاب من الماضي
محطــة الحــرف اليدويــة اإلماراتيــة | عــروض اليولة والرزفة
محطــة طهــي المأكــوالت اإلماراتيــة | محطــة تذوق التمور
التعرف إلى أصول شرب القهوة العربية | شرب شاي الكرك
أحاديــث إماراتيــة | جــرب الشــيلة أو الغترة
كل مــا تــود معرفتــه عــن الجمــل | الحلــي اإلماراتيــة الذهبية

مزرعة السويدي

دمى محشوة مصبوغة باألقالم
 4:00عصراً و  5:00عصراً

ميت ذا لولكز (التجربة اإلماراتية)

الفنان رامي راغب

النحت الحي – مها شبه الجزيرة العربية

مبادرة “زي”

تشريح الثوب  -عمل تركيبي

الفنانة مريم كتيت

كرسي المحبة  -عمل تركيبي

الفنان ضياء عالم

أشيش كريستيان

الرسم الحي بالخط العربي على لؤلؤة

 5:45 – 4:45عصراً

البقشة

بيل

عزف قانون
مساء
7:15 – 6:00
ً

سارة طربلسي

موسيقى إندي

مساء
8:00 – 7:30
ً

األداء اإلماراتي التقليدي
مساء
8:05 – 8:00
ً

العرض الموسيقي الضوئي
مساء
9:00 – 8:07
ً

حمامي
أيهم ّ
مغني عربي

مساء
9:05 – 9:00
ً

العرض الموسيقي الضوئي
مساء
10:00 – 9:07
ً

سلمان القرشي  -كوميديا
أداء كوميدي

مساء
10:05 – 10:00
ً

العرض الموسيقي الضوئي
مساء
11:00 – 10:07
ً

نون

فرقة فيوجن عربية

إبتكر البرقع | إبتكر الجفير

جولة في متحف الشندغة

تتضمن الجولة:
متحف دبي في منطقة الخور  +بيت العطور
نقطة االنطالق:
قاعة استقبال متحف دبي
السبت إلى الخميس:
10صباحاً  12 ،ظهراً  2 ،ظهراً  4 ،عصراً
مساء
مساء7 ،
يوم الجمعة 3 :ظهراً 5 ،
ً
ً
(المدة 3 :ساعات)

رحلة العطور

تتضمن الرحلة:
جولة في سوق التوابل  +بيت العطور
نقطة االنطالق:
قاعة استقبال بيت العطور
السبت إلى الخميس:
مساء
مساء  4 /عصراً حتى 7
 3ظهراً حتى 6
ً
ً
مساء
مساء  4 /عصراً حتى 7
يوم الجمعة 3 :ظهراً حتى 6
ً
ً
(المدة 3 :ساعات)
@dubaiculture #Alshindaghadays
@myDSF #MyDSF

https://dubaiculture.gov.ae/en/asd/

السبت  11يناير

برنامج الفعاليات

مركز الجليلة لثقافة الطفل
 12:00 – 11:00صباحاً

جرب العجلة

 3:00 – 2:00ظهراً

اصنع فنجانك

 11:00صباحاً –  2:00ظهراً  6:00 – 4:00/عصراً

البقشة

ورشة السف لصنع وعاء بإستخدام سعف النخيل
مساء
9:00 – 6:00
ً

ميداف

الرسم على حقيبة قماشية
مساء
9:00 – 7:15
ً

تماشي

مبادئ فن القط
 4:00عصراً و  5:00عصراً

ميت ذا لولكز (التجربة اإلماراتية)

*الفعاليات اليومية:

ميت ذا لولكز (التجربة اإلماراتية)

الســوق الشــعبي | الرســم بالحناء | ألعاب من الماضي
محطــة الحــرف اليدويــة اإلماراتيــة | عــروض اليولة والرزفة
محطــة طهــي المأكــوالت اإلماراتيــة | محطــة تذوق التمور
التعرف إلى أصول شرب القهوة العربية | شرب شاي الكرك
أحاديــث إماراتيــة | جــرب الشــيلة أو الغترة
كل مــا تــود معرفتــه عــن الجمــل | الحلــي اإلماراتيــة الذهبية

معرض أبواب الشندغة

جولة متحف اإلتحاد (المدة ٢ :ساعات)

مزرعة السويدي

برنامج المسرح

الفنان رامي راغب

 2:00عصراً و  3:00عصراً

جولة الفهيدي (المدة ٤ :ساعات)

 10:25 – 10:00صباحاً
 1:30 – 12:50ظهراً

موسيقى عامة
 2:00 – 1:30عصراً

عرض الغوص عن اللؤلؤ
وعملية فتح المحار
النحت الحي – مها شبه الجزيرة العربية

مبادرة “زي”

تشريح الثوب  -عمل تركيبي

األداء اإلماراتي التقليدي

الفنانة مريم كتيت

فرانسوا كروزبي

الفنان ضياء عالم

 3:00 – 2:00عصراً

موسيقى إندي

 3:25 – 3:00عصراً

كرسي المحبة  -عمل تركيبي
الرسم الحي بالخط العربي على لؤلؤة

البقشة

األداء اإلماراتي التقليدي

إبتكر البرقع | إبتكر الجفير

روني ساركيس

جولة في متحف الشندغة

مساء
4:45 – 3:45
ً

بلوز على الجيتار

مساء
5:45 – 4:45
ً

ستويك

فرقة جاز اختبارية
مساء
7:15 – 6:15
ً

هايدي

مساء
8:30 – 7:30
ً

لمى صمالجي

فيوجن عربي  -ثنائي
مساء
7:40 – 7:35
ً

العرض الموسيقي الضوئي
مساء
9:45 – 8:45
ً

الخليج الشعبية
فولكلور إماراتي

مساء
9:55 – 9:50
ً

العرض الموسيقي الضوئي
مساء
11:00 – 10:00
ً

عود

فرقة جنوب هندية شعبية

تتضمن الجولة:
متحف دبي في منطقة الخور  +بيت العطور
نقطة االنطالق:
قاعة استقبال متحف دبي
السبت إلى الخميس:
10صباحاً  12 ،ظهراً  2 ،ظهراً  4 ،عصراً
مساء
مساء7 ،
يوم الجمعة 3 :ظهراً 5 ،
ً
ً
(المدة 3 :ساعات)

رحلة العطور

تتضمن الرحلة:
جولة في سوق التوابل  +بيت العطور
نقطة االنطالق:
قاعة استقبال بيت العطور
السبت إلى الخميس:
مساء
مساء  4 /عصراً حتى 7
 3ظهراً حتى 6
ً
ً
مساء
مساء  4 /عصراً حتى 7
يوم الجمعة 3 :ظهراً حتى 6
ً
ً
(المدة 3 :ساعات)
@dubaiculture #Alshindaghadays
@myDSF #MyDSF

https://dubaiculture.gov.ae/en/asd/

األحد  12يناير

برنامج الفعاليات
 6:30 – 5:00عصراً

تماشي

توثيق العمارة التراثية عن طريق التصوير بإشراف عبيد البدور

مركز الجليلة لثقافة الطفل
 6:00 – 5:00عصراً

*الفعاليات اليومية:

الزينة الزخرفية

مساء
7:30 – 6:30
ً

ميت ذا لولكز (التجربة اإلماراتية)

جرب العجلة

مساء
8:30 – 5:30
ً

البقشة

ورشة السف لصنع وعاء بإستخدام سعف النخيل

برنامج المسرح
مساء
5:45 – 5:00
ً

أنس الحلبي

قرع على الطبل
مساء
7:15 – 6:05
ً

ساوند اوف نومادز (خان)
مغني/ملحن

مساء
8:00 – 7:30
ً

األداء اإلماراتي التقليدي
مساء
8:05 – 8:00
ً

العرض الموسيقي الضوئي
مساء
9:00 – 8:05
ً

راهيال بومبينا

مغنية على الجيتار
مساء
9:05 – 9:00
ً

العرض الموسيقي الضوئي

الســوق الشــعبي | الرســم بالحناء | ألعاب من الماضي
محطــة الحــرف اليدويــة اإلماراتيــة | عــروض اليولة والرزفة
محطــة طهــي المأكــوالت اإلماراتيــة | محطــة تذوق التمور
التعرف إلى أصول شرب القهوة العربية | شرب شاي الكرك
أحاديــث إماراتيــة | جــرب الشــيلة أو الغترة
كل مــا تــود معرفتــه عــن الجمــل | الحلــي اإلماراتيــة الذهبية

معرض أبواب الشندغة
مزرعة السويدي

عرض الغوص عن اللؤلؤ
وعملية فتح المحار

الفنان رامي راغب

النحت الحي – مها شبه الجزيرة العربية

مبادرة “زي”

تشريح الثوب  -عمل تركيبي

الفنانة مريم كتيت

كرسي المحبة  -عمل تركيبي

الفنان ضياء عالم

الرسم الحي بالخط العربي على لؤلؤة

البقشة

مساء
10:00 – 9:05
ً

إبتكر البرقع | إبتكر الجفير

مغني العب على القانون

جولة في متحف الشندغة

حسني

تتضمن الجولة:
متحف دبي في منطقة الخور  +بيت العطور
نقطة االنطالق:
قاعة استقبال متحف دبي
السبت إلى الخميس:
10صباحاً  12 ،ظهراً  2 ،ظهراً  4 ،عصراً
مساء
مساء7 ،
يوم الجمعة 3 :ظهراً 5 ،
ً
ً
(المدة 3 :ساعات)

رحلة العطور

تتضمن الرحلة:
جولة في سوق التوابل  +بيت العطور
نقطة االنطالق:
قاعة استقبال بيت العطور
السبت إلى الخميس:
مساء
مساء  4 /عصراً حتى 7
 3ظهراً حتى 6
ً
ً
مساء
مساء  4 /عصراً حتى 7
يوم الجمعة 3 :ظهراً حتى 6
ً
ً
(المدة 3 :ساعات)
@dubaiculture #Alshindaghadays
@myDSF #MyDSF

https://dubaiculture.gov.ae/en/asd/

االثنين  13يناير

برنامج الفعاليات
مساء
7:30 – 5:30
ً

البقشة

وطبق)
عن الحنة اإلماراتية التقليدية (تعلم
ِّ
مساء
7:00 – 6:30
ً

مركز الجليلة لثقافة الطفل

*الفعاليات اليومية:

جرب العجلة

ميت ذا لولكز (التجربة اإلماراتية)

مساء
9:00 – 8:00
ً

تماشي

تصميم تجارب ثقافية -محاضرة من تماشي

برنامج المسرح
مساء
5:450 – 5:00
ً
مساء
7:190 – 6:00
ً
مساء
8:00 – 7:30
ً

ليلة الميكروفون المفتوح بمشاركة الجمهور
يستلزم التسجيل

مساء
8:05 – 8:00
ً

مزرعة السويدي

الفنان رامي راغب

مساء
9:00 – 8:05
ً

تصميم تجارب ثقافية

النحت الحي – مها شبه الجزيرة العربية

محاضرة من تماشي

مبادرة “زي”

مساء
9:05 – 9:00
ً

تشريح الثوب  -عمل تركيبي

العرض الموسيقي الضوئي
ليلة الميكروفون المفتوح بمشاركة الجمهور
يجب التسجيل

معرض أبواب الشندغة
عرض الغوص عن اللؤلؤ
وعملية فتح المحار

العرض الموسيقي الضوئي

مساء
10:00 – 9:05
ً

الســوق الشــعبي | الرســم بالحناء | ألعاب من الماضي
محطــة الحــرف اليدويــة اإلماراتيــة | عــروض اليولة والرزفة
محطــة طهــي المأكــوالت اإلماراتيــة | محطــة تذوق التمور
التعرف إلى أصول شرب القهوة العربية | شرب شاي الكرك
أحاديــث إماراتيــة | جــرب الشــيلة أو الغترة
كل مــا تــود معرفتــه عــن الجمــل | الحلــي اإلماراتيــة الذهبية

الفنانة مريم كتيت

كرسي المحبة  -عمل تركيبي

الفنان ضياء عالم

الرسم الحي بالخط العربي على لؤلؤة

البقشة

إبتكر البرقع | إبتكر الجفير

جولة في متحف الشندغة

تتضمن الجولة:
متحف دبي في منطقة الخور  +بيت العطور
نقطة االنطالق:
قاعة استقبال متحف دبي
السبت إلى الخميس:
10صباحاً  12 ،ظهراً  2 ،ظهراً  4 ،عصراً
مساء
مساء7 ،
يوم الجمعة 3 :ظهراً 5 ،
ً
ً
(المدة 3 :ساعات)

رحلة العطور

تتضمن الرحلة:
جولة في سوق التوابل  +بيت العطور
نقطة االنطالق:
قاعة استقبال بيت العطور
السبت إلى الخميس:
مساء
مساء  4 /عصراً حتى 7
 3ظهراً حتى 6
ً
ً
مساء
مساء  4 /عصراً حتى 7
يوم الجمعة 3 :ظهراً حتى 6
ً
ً
(المدة 3 :ساعات)
@dubaiculture #Alshindaghadays
@myDSF #MyDSF

https://dubaiculture.gov.ae/en/asd/

الثالثاء  14يناير

برنامج الفعاليات
مساء
8:30 – 5:30
ً

البقشة

اصنع البرقع اإلماراتي الخاص بك من الصفر
مساء
8:30 – 7:00
ً

تماشي

الحنة المعاصرة المستوحاة من الشندغة وخط ُمسند
القديم في المنطقة بإشراف عذراء

برنامج المسرح
مساء
5:45 – 5:00
ً

الياس سابيال

موسيقى بديلة
مساء
7:15 – 6:05
ً

ساوند اوف نومادز (خان)
مغني  /ملحن /كاتب أغاني
مساء
8:00 – 7:30
ً

*الفعاليات اليومية:

ميت ذا لولكز (التجربة اإلماراتية)

الســوق الشــعبي | الرســم بالحناء | ألعاب من الماضي
محطــة الحــرف اليدويــة اإلماراتيــة | عــروض اليولة والرزفة
محطــة طهــي المأكــوالت اإلماراتيــة | محطــة تذوق التمور
التعرف إلى أصول شرب القهوة العربية | شرب شاي الكرك
أحاديــث إماراتيــة | جــرب الشــيلة أو الغترة
كل مــا تــود معرفتــه عــن الجمــل | الحلــي اإلماراتيــة الذهبية

معرض أبواب الشندغة
مزرعة السويدي

األداء اإلماراتي التقليدي

عرض الغوص عن اللؤلؤ
وعملية فتح المحار

العرض الموسيقي الضوئي

الفنان رامي راغب

ثنائي إندي بوب

مبادرة “زي”

مساء
8:05 – 8:00
ً

مساء
90:00 – 8:05
ً

سول تريب

مساء
9:05 – 9:00
ً

العرض الموسيقي الضوئي
مساء
10:005 – 9:05
ً

شهزاد مختار

مغني باكستاني

النحت الحي – مها شبه الجزيرة العربية
تشريح الثوب  -عمل تركيبي

الفنانة مريم كتيت

كرسي المحبة  -عمل تركيبي

الفنان ضياء عالم

الرسم الحي بالخط العربي على لؤلؤة

البقشة

إبتكر البرقع | إبتكر الجفير

جولة في متحف الشندغة

تتضمن الجولة:
متحف دبي في منطقة الخور  +بيت العطور
نقطة االنطالق:
قاعة استقبال متحف دبي
السبت إلى الخميس:
10صباحاً  12 ،ظهراً  2 ،ظهراً  4 ،عصراً
مساء
مساء7 ،
يوم الجمعة 3 :ظهراً 5 ،
ً
ً
(المدة 3 :ساعات)

رحلة العطور

تتضمن الرحلة:
جولة في سوق التوابل  +بيت العطور
نقطة االنطالق:
قاعة استقبال بيت العطور
السبت إلى الخميس:
مساء
مساء  4 /عصراً حتى 7
 3ظهراً حتى 6
ً
ً
مساء
مساء  4 /عصراً حتى 7
يوم الجمعة 3 :ظهراً حتى 6
ً
ً
(المدة 3 :ساعات)
@dubaiculture #Alshindaghadays
@myDSF #MyDSF

https://dubaiculture.gov.ae/en/asd/

األربعاء  15يناير

برنامج الفعاليات
مساء
7:30 – 5:30
ً

البقشة

وطبق)
عن الحنة اإلماراتية التقليدية (تعلم
ِّ
مساء
7:00 – 6:00
ً

مركز الجليلة لثقافة الطفل

*الفعاليات اليومية:

الزينة الزخرفية

ميت ذا لولكز (التجربة اإلماراتية)

مساء
9:00 – 6:00
ً

ميداف

الســوق الشــعبي | الرســم بالحناء | ألعاب من الماضي
محطــة الحــرف اليدويــة اإلماراتيــة | عــروض اليولة والرزفة
محطــة طهــي المأكــوالت اإلماراتيــة | محطــة تذوق التمور
التعرف إلى أصول شرب القهوة العربية | شرب شاي الكرك
أحاديــث إماراتيــة | جــرب الشــيلة أو الغترة
كل مــا تــود معرفتــه عــن الجمــل | الحلــي اإلماراتيــة الذهبية

دمى محشوة مصبوغة باألقالم
مساء
9:00 – 7:15
ً

تماشي

مبادئ فن القط

برنامج المسرح

معرض أبواب الشندغة

مساء
5:45 – 5:00
ً

مزرعة السويدي

جولي نازرينكو

عرض الغوص عن اللؤلؤ
وعملية فتح المحار

مساء
7:15 – 6:15
ً

هادي ساري الدين

الفنان رامي راغب

ثنائي إندي

النحت الحي – مها شبه الجزيرة العربية

مساء
8:00 – 7:35
ً

األداء اإلماراتي التقليدي

مبادرة “زي”

تشريح الثوب  -عمل تركيبي

مساء
8:05 – 8:00
ً

العرض الموسيقي الضوئي
مساء
9:00 – 8:05
ً

الفنانة مريم كتيت

الخليج الشعبية فولكلور إماراتي
مساء
9:05 – 9:00
ً

العرض الموسيقي الضوئي
مساء
10 – 9:05
ً

لمى صمالجي

كرسي المحبة  -عمل تركيبي

الفنان ضياء عالم

الرسم الحي بالخط العربي على لؤلؤة

البقشة

إبتكر البرقع | إبتكر الجفير

جولة في متحف الشندغة

تتضمن الجولة:
متحف دبي في منطقة الخور  +بيت العطور
نقطة االنطالق:
قاعة استقبال متحف دبي
السبت إلى الخميس:
10صباحاً  12 ،ظهراً  2 ،ظهراً  4 ،عصراً
مساء
مساء7 ،
يوم الجمعة 3 :ظهراً 5 ،
ً
ً
(المدة 3 :ساعات)

رحلة العطور

تتضمن الرحلة:
جولة في سوق التوابل  +بيت العطور
نقطة االنطالق:
قاعة استقبال بيت العطور
السبت إلى الخميس:
مساء
مساء  4 /عصراً حتى 7
 3ظهراً حتى 6
ً
ً
مساء
مساء  4 /عصراً حتى 7
يوم الجمعة 3 :ظهراً حتى 6
ً
ً
(المدة 3 :ساعات)
@dubaiculture #Alshindaghadays
@myDSF #MyDSF

https://dubaiculture.gov.ae/en/asd/

الخميس  16يناير

برنامج الفعاليات
مساء
5:30 – 4:00
ً

ستوديو قماش
ورشة النسيج

مساء
مساء و 7:30 – 6:30
6:00 – 5:00
ً
ً

مركز الجليلة لثقافة الطفل
جرب العجلة

*الفعاليات اليومية:

ميت ذا لولكز (التجربة اإلماراتية)

مساء
8:30 – 5:30
ً

البقشة

وطبق)
عن الحنة اإلماراتية التقليدية (تعلم
ِّ
مساء
9:00 – 6:00
ً

ميداف

الرسم على حقيبة قماشية
مساء
9:00 – 7:00
ً

الفنان شان سيث

الســوق الشــعبي | الرســم بالحناء | ألعاب من الماضي
محطــة الحــرف اليدويــة اإلماراتيــة | عــروض اليولة والرزفة
محطــة طهــي المأكــوالت اإلماراتيــة | محطــة تذوق التمور
التعرف إلى أصول شرب القهوة العربية | شرب شاي الكرك
أحاديــث إماراتيــة | جــرب الشــيلة أو الغترة
كل مــا تــود معرفتــه عــن الجمــل | الحلــي اإلماراتيــة الذهبية

معرض أبواب الشندغة

الرسم خالل الليل بإستخدام ألواناً مشعة وإنارة فوق
بنفسجية.

مزرعة السويدي

التطبيق المعاصر للفنون القديمة وخط األبجدية العربية
في شبه الجزيرة العربية

الفنان رامي راغب

مساء
9:00 – 7:15
ً

تماشي

برنامج المسرح
 3:26 – 2:00عصراً

موسيقى عامة

عرض الغوص عن اللؤلؤ
وعملية فتح المحار
النحت الحي – مها شبه الجزيرة العربية

مبادرة “زي”

تشريح الثوب  -عمل تركيبي

الفنانة مريم كتيت

 4:45 – 3:45عصراً

كرسي المحبة  -عمل تركيبي

ملحن
مغني  /كاتب أغاني ّ /

الفنان ضياء عالم

البورت

مساء
5:45 – 4:45
ً

نينا بوشاكجيان

الرسم الحي بالخط العربي على لؤلؤة

البقشة

ثنائي موسيقى العود

إبتكر البرقع | إبتكر الجفير

فرقة اون ذا روكس

جولة في متحف الشندغة

مساء
7:15 – 6:00
ً

فرقة هندية/بوليوود
مساء
8:00 – 7:30
ً

األداء اإلماراتي التقليدي
مساء
8:05 – 8:00
ً

العرض الموسيقي الضوئي
مساء
9:00 – 8:07
ً

سارة طربلسي
مغنية إندي

مساء
9:05 – 9:00
ً

العرض الموسيقي الضوئي
مساء
10:00 – 9:07
ً

عرض كوميديا

مساء
10:05 – 10:00
ً

العرض الموسيقي الضوئي
مساء
11:00 – 10:07
ً

حمامي
أيهم ّ
مغني عربي

تتضمن الجولة:
متحف دبي في منطقة الخور  +بيت العطور
نقطة االنطالق:
قاعة استقبال متحف دبي
السبت إلى الخميس:
10صباحاً  12 ،ظهراً  2 ،ظهراً  4 ،عصراً
مساء
مساء7 ،
يوم الجمعة 3 :ظهراً 5 ،
ً
ً
(المدة 3 :ساعات)

رحلة العطور

تتضمن الرحلة:
جولة في سوق التوابل  +بيت العطور
نقطة االنطالق:
قاعة استقبال بيت العطور
السبت إلى الخميس:
مساء
مساء  4 /عصراً حتى 7
 3ظهراً حتى 6
ً
ً
مساء
مساء  4 /عصراً حتى 7
يوم الجمعة 3 :ظهراً حتى 6
ً
ً
(المدة 3 :ساعات)
@dubaiculture #Alshindaghadays
@myDSF #MyDSF

https://dubaiculture.gov.ae/en/asd/

الجمعة  17يناير

برنامج الفعاليات
 5:00 – 3:00عصراً

ايربن سكتشرز
الرسم الحي

 5:30 – 4:00عصراً

ستوديو قماش
ورشة النسيج

 5:00 – 4:00عصراً

*الفعاليات اليومية:

مركز الجليلة لثقافة الطفل
جرب العجلة

ميت ذا لولكز (التجربة اإلماراتية)

 6:00 – 4:00عصراً

تماشي

رحلة تصوير :التقاط الحركة والممرات في أرجاء الشندغة
مع  Foto UAEبإشراف عال اللوز
 6:00 – 4:00عصراً

البقشة

وطبق)
عن الحنة اإلماراتية التقليدية (تعلم
ِّ
مساء
9:00 – 6:00
ً

ميداف

الســوق الشــعبي | الرســم بالحناء | ألعاب من الماضي
محطــة الحــرف اليدويــة اإلماراتيــة | عــروض اليولة والرزفة
محطــة طهــي المأكــوالت اإلماراتيــة | محطــة تذوق التمور
التعرف إلى أصول شرب القهوة العربية | شرب شاي الكرك
أحاديــث إماراتيــة | جــرب الشــيلة أو الغترة
كل مــا تــود معرفتــه عــن الجمــل | الحلــي اإلماراتيــة الذهبية

مصباح بالزجاج المعشق الملون

معرض أبواب الشندغة

الرسم خالل النهار

عرض الغوص عن اللؤلؤ
وعملية فتح المحار

الفنان شان سيث

مزرعة السويدي

 5:00 – 3:00عصراً

مساء
9:00 – 7:00
ً

الرسم خالل الليل بإستخدام ألواناً مشعة
وإنارة فوق بنفسجية.

الفنان رامي راغب

 4:00عصراً و  5:00عصراً

مبادرة “زي”

التجربة اإلماراتية

النحت الحي – مها شبه الجزيرة العربية

جولة متحف االتحاد (المدة :ساعتين)

تشريح الثوب  -عمل تركيبي

جولة الفهيدي (المدة ٤ :ساعات)

الفنانة مريم كتيت

برنامج المسرح

الفنان ضياء عالم

 2:00عصراً و  3:00عصراً

 2:45 – 2:00ظهراً

موسيقى عامة
 3:00 – 2:45ظهراً

األداء اإلماراتي التقليدي
مساء
مساء 3:25 -
3:00
ً
ً

أنس الحلبي

قرع على الطبل

 4:45 – 3:45عصراً

بارت تايم سينيرز
فرقة إندي

 5:45 – 4:45عصراً

محمد بافوري

فرقة أضواء اإلماراتية
مساء
7:20 – 6:10
ً

باسل دبال

العب عود

مساء
8:00 – 7:30
ً

األداء اإلماراتي التقليدي
مساء
8:05 – 8:00
ً

العرض الموسيقي الضوئي
مساء
9:00 – 8:07
ً

مهدي بحمد

جاز  /بوب عربي وإنجليزي
مساء
9:05 – 9:00
ً

العرض الموسيقي الضوئي
مساء
10:00 – 9:07
ً

هزاع

مغني إماراتي

مساء
10:05 – 10:00
ً

العرض الموسيقي الضوئي
مساء
11:00 – 10:07
ً

إمبيو

كرسي المحبة  -عمل تركيبي
الرسم الحي بالخط العربي على لؤلؤة

البقشة

إبتكر البرقع | إبتكر الجفير

جولة في متحف الشندغة

تتضمن الجولة:
متحف دبي في منطقة الخور  +بيت العطور
نقطة االنطالق:
قاعة استقبال متحف دبي
السبت إلى الخميس:
10صباحاً  12 ،ظهراً  2 ،ظهراً  4 ،عصراً
مساء
مساء7 ،
يوم الجمعة 3 :ظهراً 5 ،
ً
ً
(المدة 3 :ساعات)

رحلة العطور

تتضمن الرحلة:
جولة في سوق التوابل  +بيت العطور
نقطة االنطالق:
قاعة استقبال بيت العطور
السبت إلى الخميس:
مساء
مساء  4 /عصراً حتى 7
 3ظهراً حتى 6
ً
ً
مساء
مساء  4 /عصراً حتى 7
يوم الجمعة 3 :ظهراً حتى 6
ً
ً
(المدة 3 :ساعات)
@dubaiculture #Alshindaghadays
@myDSF #MyDSF

https://dubaiculture.gov.ae/en/asd/

السبت  18يناير

برنامج الفعاليات

مركز الجليلة لثقافة الطفل
 12:00 – 11:00صباحاً

الزينة الزخرفية

 5:00 – 4:00عصراً

اصنع فنجانك

 5:00 – 3:00عصراً

الفنان شان سيث

*الفعاليات اليومية:

الرسم خالل النهار
 5:30 – 4:00عصراً

تماشي

توثيق العمارة التراثية عن طريق التصوير بإشراف عبيد البدور
مساء
8:00 – 5:00
ً

دمية

ورشة الدمى اإلماراتية
مساء
9:00 – 7:00
َ

الفنان شان سيث

الرسم خالل الليل بإستخدام ألواناً مشعة
وإنارة فوق بنفسجية.

التجربة اإلماراتية

 4:00عصراً و  5:00عصراً

جولة متحف اإلتحاد (المدة ٢ :ساعات)
 2:00عصراً و  3:00عصراً

جولة الفهيدي (المدة ٤ :ساعات)

برنامج المسرح
 12:25 – 10:00ظهراً
 1:30 – 12:50ظهراً

موسيقى عامة  /دي جي

ميت ذا لولكز (التجربة اإلماراتية)

الســوق الشــعبي | الرســم بالحناء | ألعاب من الماضي
محطــة الحــرف اليدويــة اإلماراتيــة | عــروض اليولة والرزفة
محطــة طهــي المأكــوالت اإلماراتيــة | محطــة تذوق التمور
التعرف إلى أصول شرب القهوة العربية | شرب شاي الكرك
أحاديــث إماراتيــة | جــرب الشــيلة أو الغترة
كل مــا تــود معرفتــه عــن الجمــل | الحلــي اإلماراتيــة الذهبية

معرض أبواب الشندغة
مزرعة السويدي

عرض الغوص عن اللؤلؤ
وعملية فتح المحار

الفنان رامي راغب

النحت الحي – مها شبه الجزيرة العربية

مبادرة “زي”

تشريح الثوب  -عمل تركيبي

 2:45 – 1:30ظهراً

الفنانة مريم كتيت

 3:45 – 2:45عصراً

الفنان ضياء عالم

ديير هم

فرقة فيوجن

إيبي في كي

 4:450 – 3:55عصراً

يوهان واديا

أداء صوتي هندي

 5:450 – 4:45عصراً

كريم القاسم

هيب هوب عربي

مساء
7:15 – 6:150
ً

جميل جبور

فيوجن عربي/إنجليزي
مساء
7:45 – 7:40
ً

العرض الموسيقي الضوئي
مساء
8:30 – 7:45
ً

أيمن

مغني عربي

مساء
9:00 – 8:35
ً

ستويك

فرقة جاز إختبارية

مساء
9:05 – 9:00
ً

العرض الموسيقي الضوئي
مساء
10:00 – 9:07
ً

ليبانيستا

بوب عربي

مساء
10:05 – 10:00
ً

العرض الموسيقي الضوئي
مساء
11:00 – 10:07
ً

سيين

فرقة بوليوود

كرسي المحبة  -عمل تركيبي
الرسم الحي بالخط العربي على لؤلؤة

البقشة

إبتكر البرقع | إبتكر الجفير

جولة في متحف الشندغة

تتضمن الجولة:
متحف دبي في منطقة الخور  +بيت العطور
نقطة االنطالق:
قاعة استقبال متحف دبي
السبت إلى الخميس:
10صباحاً  12 ،ظهراً  2 ،ظهراً  4 ،عصراً
مساء
مساء7 ،
يوم الجمعة 3 :ظهراً 5 ،
ً
ً
(المدة 3 :ساعات)

رحلة العطور

تتضمن الرحلة:
جولة في سوق التوابل  +بيت العطور
نقطة االنطالق:
قاعة استقبال بيت العطور
السبت إلى الخميس:
مساء
مساء  4 /عصراً حتى 7
 3ظهراً حتى 6
ً
ً
مساء
مساء  4 /عصراً حتى 7
يوم الجمعة 3 :ظهراً حتى 6
ً
ً
(المدة 3 :ساعات)
@dubaiculture #Alshindaghadays
@myDSF #MyDSF

https://dubaiculture.gov.ae/en/asd/

كيف تصل إلى

بواسطة المترو

استقل القطار إلى محطة مترو الغبيبة
#ايام _الشندغة ستكون على يمينك

بواسطة الباص

استقل الحافلة إلى محطة الغبيبة للحافالت
#ايام _الشندغة ستكون على يمينك
ً
صباحا
الرحلة األولى من الغبيبة4:58 :
صباحا
الرحلة االخيرة من الغبيبة4:00 :
ً

بواسطة (العبرة)

-١عبرات المحرك التراثية 1درهم إماراتي  /رحلة
سوق دبي القديم إلى السبخة ( 24ساعة)
النزول إلى السبخة والتمتع برحلة أخرى إلى الغبيبة -
في عبرات البترول 2 :درهم  /محطة
السبخة  -الغبيبة
مساء من السبت إلى الخميس
صباحا 10:00 -
7:00
ً
ً
ً
ً
 10:00صباحا  12:00 -ظهرا ايام الجمعة
سوق ديرة القديم  -الفهيدي  -السبخة  -الغبيبة
مساء من السبت إلى الخميس
صباحا 10:00 -
7:00
ً
ً
ً
ً
 10:00صباحا  12:00 -ظهرا ايام الجمعة
درهما  /رحلة
درهما إلى 75
-٢فيري دبي من 25
ً
ً
(لألطفال .أقل من  5سنوات مجانً ا)

بواسطة السيارة

توجه نحو منطقة الشندغة التاريخية
اركن سيارتك في موقف سيارات هيئة الطرق
والمواصالت المعينة أمام حي الشندغة التاريخي
تطبق الرسوم من  8:00ص إلى  10:00م
من السبت إلى الخميس  /مجاني يوم الجمعة

احجز مع (كريم)

شريك في المواصالت
قم بتنزيل “ كريم” احجز واستمتع بخصم 20٪
حتى  6رحالت لكل مستخدم
استخدم الرمز ALSHINDAGHADAYS
صالح من  9إلى  18يناير 2020
صالح للمستخدمين الحاليين والجدد
الحد األقصى للخصم  25درهم لكل رحلة

*قم بتعيين الصعود /النزول إلى “منطقة الشندغة
التاريخية”  /صالح للحجز من اآلن

مارينا مول  -الغبيبة
مساء.
1مساء6:30 ،
11صباحا،
ً
ً
ً
تستغرق الرحلة ساعة و  40دقيقة.
محطة قناة دبي المائية  -الغبيبة
مساء،
مساء7:20 ،
صباحا1:50 ،
11:50
ً
ً
ً
تستغرق الرحلة  50دقيقة
شاطئ جميرا  -الغبيبة
مساء مدة الرحلة ساعة واحدة
مساء و 5:00
3:00
ً
ً
انزل إلى محطة الغبيبة وستكون #ايام _الشندغة
على يمينك

خطط رحلتك عبر (سهيل) بواسطة
هيئة الطرق والمواصالت

قم بتنزيل سهيل  -رفيق السفر الشخصي،
من متجر التطبيقات  App Storeأو Google Play Store
سجل وخطط لرحلتك إلى منطقة الشندغة التاريخية
من اينما كنت!

#ايام _الشندغة
#ALSHINDAGHADAYS
@DUBAICULTURE
@ALSHINDAGHAMUSEUM
@myDSF
#MyDSF

