
 

 "2017ما نامت المنامة رنامج فعالية "ب

 ديسمبر 16 - 15
 متحف البحرين الوطنّي والصالة الثقافيّة: صباًحا 7:00 -مساًء  7:00

 

بأعيادنا الوطنيّة، « ما نامت المنامة»في ذكرى تأسيس متحف البحرين الوطنّي التاسعة والعشرين، نحتفي عبر فعاليّة 

 وبتعاون مع السفارة الفرنسيّة لدى مملكة البحرين.« تمكين»بدعم من مؤّسسة ساعة متواصلة  12ونقّدم نشاطنا لفترة 

 

  

 «ابنة شواهق الحديد»تدشين كتاب أطياف: زهاء حديد 

 مكتبة متحف البحرين الوطنيّ : مساءً  008: - 007:

بالمثّقفين والمفكّرين الراحلين من حول  استمراًرا للسلسلة التي أطلقتها هيئة البحرين للثقافة واآلثار لالحتفاء

العالم، وضمن مهرجان تاء الشباب، يتّم تدشين النسخة الثامنة من سلسلة كتاب أطياف، والذي شارك في كتابة 

 محتواه عدد من األكاديميّين والمثّقفين، والذي يخصّص صفحاته هذا العام للمعماريّة الراحلة زهاء حديد.

  

 لشباب التاسعإطالق مهرجان تاء ا

 متحف البحرين الوطنيّ : مساءً  009: - 008:

. 2018عن انطالقته التاسعة وبرنامجه الحافل الذي ينّفذه خالل شهر فبراير من العام « تاء الشباب»يعلن مهرجان 

 يةبإبداعاتهم المتميّزة، عبر عمٍل فنّي تركيبّي يدّشن مع نها« ما نامت المنامة»يحضر شباب التاء طيلة ليلة 

 الليلة.

  

 «Les Swingirls»حفل 

 الصالة الثقافيّة: مساءً  0010: - 009:

بالتعاون مع السفارة الفرنسيّة لدى مملكة البحرين، تستقبل الصالة الثقافيّة الثالثّي الغنائّي الكوميدّي المكوّن 

لفّن ما يسعد القلوب. فنّانات يعشقن الفرح والموسيقى والغناء، ويقّدمن على طريقتهن حفالً فيه من ا 3من 

 الفنّانات يعزفن على آالت الغيتار، الكمان، األكورديون واإليقاع، ويبهرننا بأصواتهّن الجميلة.

  

 «مع الفنان سعد جواد»عوٌد في قلب المتحف 

 متحف البحرين الوطنيّ  - مساءً  0011: - 0010:

لفترة ساعة من الزمن، في قلب متحٍف يحتفي  وقفة موسيقيّة يعزف خاللها الفنّان المتألّق سعد جواد على العود

 بعيده، ويصرخ للقدس العربيّة بأوتار العود والقلوب، كما يعزف عدًدا من الموسيقى العربيّة المحبوبة.

  

  

 «بنكهة القدس»تحّدي الطبخ 

 متحف البحرين الوطنيّ  -مقهى دارسين : منتصف الليل 0012: - 0011:

مع مقهى دارسين، يقام تحّدي الطبخ في عيد المتحف، بين فرقٍ تستخدم مكوّنات لطهي أطباق بنكهٍة بالتعاون 

من القدس، حيث تتضّمن الزعتر والزيت والزيتون وغيرها. التقييم سيأخذ بعين االعتبار رأي الجمهور، وقرارات لجنة 

 التحكيم الحاضرة للتحّدي.

  

 مائدُة فرح

 متحف البحرين الوطنيّ  -هى دارسين مق: صباًحا 001: - 0012:

يتشاركون فرحة األعياد الوطنيّة وذكرى تأسيس المتحف الوطنّي، ويستضيفهم « ما نامت المنامة»الحاضرون في 

 ساعاتٍ ال ننام فيها. 7مقهى دارسين للمشاركة في مأدبة فرحٍ جديدة، مع بداية يوٍم جديد تنتظرنا فيه 

  

 «حكاية بحرينية»عرض فيلم 

 قاعة محاضرات متحف البحرين الوطنيّ : صباًحا 003: - 001:

( للمخرج بسام الذوادي والسيناريست فريد رمضان. يحكي الفيلم قصّة واقعيّة 2006نعرض فيلم حكاية بحرينيّة )

م عن أحالم المجتمع البحرينّي، وهو يتشكّل عبر إفرازات قوميّة ومحليّة ضمن تطوّره الخاّص، وانفتاحه على العال

 .1970ورحيل الرئيس المصري جمال عبدالناصر عام  1967في الفترة ما بين نكسة يونيو 



 «اكتشف المتحف»مسابقة  

 متحف البحرين الوطنيّ : صباًحا 004: - 003:

ن، في تاريخ مملكة البحرينعيد استكشاف متحف البحرين الوطنّي الذي يحتفي بعيده، بطريقة تحثّنا على الغوص 

 عبر مسابقة ينظّمها شباب التاء، ويتعرّف المشاركون خاللها على غنى المتحف وتاريخ البحرين العريق.

  

 ُقبيل الفجر

 متحف البحرين الوطنيّ : صباًحا 005: - 004:

تشف نتاج ما قام بعد ساعاتٍ طويلة من انطالقة العمل الفنّي التركيبّي لتاء الشباب، وقبيل شروق الشمس، نك

، التي ستتمكّن من «اكتشف المتحف»به الشباب برفقة الحضور، كما نعلن عن أسماء الرابحين في مسابقة 

 زيارة متحف اللوفر في أبوظبي.

  

 تاء الشباب -وقفة موسيقيّة مع مبادرة هارموني 

 متحف البحرين الوطنيّ  -مقهى دارسين : صباًحا 006: - 005:

تاء الشباب، مع أغنياتٍ وطنيّة وقريبة من القلب، يتشارك الجمهور  -موسيقيّة يقّدمها شباب مبادرة هارموني فقرة 

 في غنائها، معبّرين عن فرحة االحتفاء باألعياد الوطنيّة وذكرى تأسيس متحف البحرين الوطنّي.

  

 بان الُصبح

 متحف البحرين الوطنيّ  -مقهى دارسين : صباًحا 007: - 006:

ديسمبر، مع مشهد البحر واإلشراق، األغنيات الجماعيّة وتناول وجبة  16استقبال شمس اليوم الجديد، يوم 

ساعة متواصلة، هو ختام ما نامت المنامة التي تعلن بدء عاٍم جديد من حياة  12الفطور بعد برنامج حافل ممتّد لـ 

 “!ثالثين“المتحف، فأهالً بالـ

 


