


رمضانيات
 من قلب مدينة المنامة النابض بالحياة، وتحديًدا من موقع باب البحرين، 
تستعيد  المبارك،  رمضان  شهر  في  والّسالم  الرحمة  أجواء  تعم  حيث 
مرة  فانوسها  إشعال  وتعيد  واالقتصادية  االجتماعية  حياتها  المنامة 
أخرى لتكشف بنوره عن مالمحها اإلنسانية من خالل )سوق رمضانّيات(، 

الذي يأتي على غرار سوق باب البحرين الذي أحدث نمًطا ثقافًيا مغايًرا.

المبارك،  رمضان  شهر  من   19 وحّتى   9 من  )رمضانّيات(  سوق  ينطلق 
ليرّتب  مساًء،   11:30 الّساعة  وحتى  مساًء   9:00 الّساعة  تمام  في  يومًيا 
لقاءاته الحياتّية ويسرد بطبيعته حكايات األزقة الضيقة ولكن بطريقة 
الحياتّي  باإلرث  الّثقافة  وزارة  تحتفي  الحدث  هذا  خالل  من  معاصرة. 
يفسح  البحرين  باب  عبر سوق مسقوف في منطقة  اإلنسانّي  والحراك 
عديدة،  ومحّطات  دكاكيَن  المبتكرة  والّسلع  البحرينّية  للمنتوجات 
كما يحول المساحات إلى فضاء شاسع يستحضر العديد من الّصناعات 
عبر  وموسيقّية  ثقافّية  مشاهد  إلى  باإلضافة  والحديثة  التراثية 
الّنفوس  في  يحيي  أصيل  بطرب  الحاضرين  تتحف  شعبّية  معزوفات 

بهجة االستمتاع بتفاصيل الّشهر الكريم.





سيقية
ض المو

عرو
ال

ساًء
ى 11:30 م

ساًء حت
ساعة 9:30 م

ن ال
يوميًا م



نبيل النجار - عازف قانون 9 يوليو 2014

نبيل النجار - عازف قانون 10 يوليو 2014

محمد بن فارس - فرقة موسيقية 11 يوليو 2014

محمد بن فارس - فرقة موسيقية 12 يوليو 2014

محمد بن فارس - فرقة موسيقية 13 يوليو 2014

محمد بن فارس - فرقة موسيقية 14 يوليو 2014

محمد بن فارس - فرقة موسيقية 15 يوليو 2014

محمد بن فارس - فرقة موسيقية 16 يوليو 2014

نبيل النجار - عازف قانون 17 يوليو 2014

نبيل النجار - عازف قانون 18 يوليو 2014

نبيل النجار - عازف قانون 19 يوليو 2014

التاريخ              العروض الموسيقية

DAILY
9.30pm-
11.30pm



شاركون
الم

ى 12 يونيو
ن 9 يونيو حت

م



اكالت شعبية دار الزين

اكسسوارات بيتالز باي دي

مالبس مشكلة و اكسسوارات شيك اند شيب

جالبيات كوكون

اكسسوارات منزلية جي جي

جالبيات ماجدة طاهة

لعبة الورق بحريني ديل

قرقاعون فوش شيري

حرف يدوية صناعة السالل

حلويات دويليز 

يوليو

12-09

المشارك                 النوع



شاركون
الم

ى 15 يونيو
ن 13 يونيو حت

م



حلويات  كوكي مونستر

مالبس مشكلة بي باي بيان

حرف يدوية جميلة للحرف اليدوية

حلويات وينجز جوديز

اكسسوارات امل الماجد

عصائر و حلويات بوب ان ايد

شاي ام ابراهيم

حرف يدوية دانة الفارس

حرف يدوية صناعة السالل

المشارك                  النوع

يوليو

15-13



شاركون
الم

ى 19 يونيو
ن 16 يونيو حت

م



مالبس مشكلة و اكسسوارات ار اند اف شوب

جالبيات و اكسسوارات ترندي باالس

مالبس مشكلة و اكسسوارات ان اند ار ستور

حلويات ستار دياليتس

جالبيات خان الخليلي

اكسسوارات منزلية مورا بوتيك

جالبيات ميستي روز

حلويات شكر الطيبين

حرف يدوية صناعة السالل

حرف يدوية دانة الفارس

المشارك                  النوع

يوليو

19-16



طفال
ل لأل

شة عم
ور

ساًء
ى 11:30 م

ساًء حت
ساعة 9:30 م

ن ال
يوميًا م



تزين أكياس القرقاعون الموسيقية 9 يوليو 2014

رسم األزياء الشعبية على دمى البابوشكا 10 يوليو 2014

تزين أكياس القرقاعون الموسيقية 11 يوليو 2014

ضباغة األقمشة التقليدية 12 يوليو 2014

تزين أكياس القرقاعون الموسيقية 13 يوليو 2014

رسم ثوب نشل بحريني على الكنفس 14 يوليو 2014

تزين أكياس القرقاعون الموسيقية 15 يوليو 2014

عمل كوالج ثوب نشل من األقمشة 16 يوليو 2014

تزين أكياس القرقاعون الموسيقية 17 يوليو 2014

تصميم الفتات من األمثال الشعبية 18 يوليو 2014

تزين أكياس القرقاعون الموسيقية 19 يوليو 2014

التاريخ              العروض الموسيقية

DAILY
9.30pm-
11.30pm

كما تتواجد أنشطة مفتوحة لألطفال تزامنًا
 مع ورشات العمل


