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 برنامج أسبوع الثقافة العراقية

أكتوبر 31 - 8  

إفتتاح مهرجان األفالم 00:11الساعة  8/01اإلثنين   

 سينما إمباير

Guldbergsgada 29 F 

2200 KBH  N . 
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  ندوة مع 30:11الساعة 

 الممثل ذرى سليم

 المخرجة رانية محمد

 المخرج عالء محسن

 المخرج عوالنو سليم

  00:11الساعة  8/01اإلثنين 

Verdenskultucentret 

Nørre Alle 7 

2200  KBH  N. 

  يمعرض فوتوغراف

I Will not tale my Mama 

لينا هاشممع الفنانة   

االفتتاح الرسمي للمهرجان 01:11الساعة   

 النشيد الوطني العراقي

 كلمات
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الحفل الموسيقي  01: 01الساعة   

الموسيقيةالفنان فنار غالي وفرقته   

عروض مهرجان األفالم 00:01الساعة  0/01الثالثاء   

 سينما إمباير

Guldbergsgade 29 F 

2200 KBH  N. 

دقيقة 01  Short film 3 
  إخراج الفنان الشاب هيردي سالمي

دقيقة 01العربانة   

 إخراج الفنان هادي ماهود

دقيقة  01العازف الصغير  

يراج الفنان الشاب حسين حافظ لعيبإخ  

دقيقة 01مطر   

 إخراج الفنان الشاب هوار بهجت

 إستراحة
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دقيقة 8  Egress 

االن قادرئمن إخراج الفنان الشاب   

دقيقة 11طفل من العراق   

 إخراج الفنان الشاب عالء محسن

عرض مسرحي 00:11الساعة  0/01الثالثاء   

Verdenskulturcentret 

Nørre Alle 7 

2200  KBH   N. 

 مسرحية الهوارسي

 تأليف الكاتب االلماني هاينر مولر

 إخراج وتمثيل الفنان هادي الخزاعي

عروض األفالم 00:01الساعة   01/01األربعاء   

 سينما إمباير

Guldbergsgade 29 F 

2200 KBH  N. 
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دقيقة 01اللقالق   

 إخراج الفنان جمال أمين

دقيقة 01نورا    

 تمثيل ميديا رؤوف

 إخراج الفنان محمد توفيق

دقيقة 7  ONE SHOT 
 إخراج الفنان الشاب هوار بهجت

 نشيد الروح دقيقة

 إخراج الفنانة الشابة رانية محمد

 إستراحة

دقيقة 01شباب لألبد    

 إخراج الفنان الشاب عوالنو سليم

دقيقة 00نوراس   

 إخراج الفنان الشاب كامو جمال

دقيقة 7ضوء وثلج وأوتار   
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 إخراج الفنان محمد توفيق

دقيقة 0  Believe 

 إخراج الفنان الشاب ئاالن قادر

دقيقة 00نسمة هوا   

 إخراج الفنانة الشابة رانيا محمد

عرض مسرحي  00:11الساعة  01/01األربعاء   

 دار الثقافات العالمية 

Verdenskulturcentret 

Nørre Alle 7 

2200  KBH   N. 

 مسرحية عند الحافة

خراج  الفنان سالم الصكر: تأليف وا   

مستوحات عن نص للكاتب يوجين يونسكوالمسرحية   

 تمثيل 

نضال عبد الكريم، سومة سامي   
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أصيل المندالوي: موسيقى   

صالح الصكر: إدارة المسرح والديكور   

  07:11الساعة  00/01الخميس 

 دار الثقافات العالمية

Verdenskulturcentret 

Nørre Alle 7 

2200  KBH  N. 

 أمسية شعرية بعنوان

اف الحب والحريةقصائد على ضف  

باسم االنصار, ئاالن بيري , دنى غالي   

عبد القادر البصري, رحمن النجار , سليمان جوني   

 حميد العقابي

أمسية موسيقية 00:11الساعة    

 كردية عربية تركمانية

 فرقة ديالن
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بقيادة المايسترو شاكر راوندوزي   

 المطربون

كفري صباح, شيكو شاد , حسن دهوكي , مرتضى العراقي   

 العازفون 

قانون/ عمار القيسي , كمان / شاكر راوندوزي   

ايقاع/ ستار الساعدي , ناي / صفاء الساعدي   

كونتر باس/ كالوس موركنسن / كيبورد / كرزان   

دف/ مريانه   

  00:01الساعة  00/01الخميس 

 أمسية شعرية موسيقية دنماركية بعنوان

 ما بين األرض والناس 

Kristen Bjørnkjær ،Katrine Sekjær ،Morten Søndergaard ،Asger 
Schnack ،Jesper Overby ،Gerd Laugesen ،T. S. Høegh. 

مع مغنية األوبرا   

Isabel Piganiol 

المسيةتقديم ا  
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Dan Schlosser 

 موستنك هوس

Møstings Hus, Andebakkesti 5 
2000 Frederiksberg 

استراحة 01/ 00الجمعة   

الثقافية في كوبنهاكنالليلة   

 حفل الختام

 صالة آما بيو

AMAGER BIO 

Øresundsvej6 

2300  KBH  S. 

00:11الساعة  00/01السبت   

ب  ط  خ    

مبدعينللتكريم   

 فرقة تاوار الكردية

 بقيادة الفنانة اليابانية
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 كوميكو نوكو مورا

 فرقة مقامات

 بقيادة الفنان أنور أبو دراغ

 صالة آما بيو

AMAGER BIO 

Øresundsvej6 

2300  KBH  S. 

 نتمنى للجميع أوقاتا طيبة

 خليل ياسين

 مدير المهرجان

 

 

 

 

 


