
 

 

 

  

ي  
 : 2021دريم سيت 

ي إىل أكتوبر 
2022تأجيل النسخة الثامنة من مهرجان دريم سيت   

كاء األعزاء،  ، الشر ن ي رّواد المهرجان، األصدقاء، الفناني 
 أعّزائ 

 

وس كورونا وأحبائهم، إىل جانب  عاطفه مع ضحايا في 
ّ
ضامنه وت

ّ
ي ت
م فريق دريم سيت 

ّ
ي الصحة وكّل من  أّوال، يقد

موظفن

 يقاتل كل يوم ضد هذا الوباء. 

 

ي تونس منذ   
عائن
ُ
ي كذلك من أزمة اجتماعية و اقتصادية عميقة.  4ت

 أسابيع من المتحورة دلتا، و ال يخفن أنها تعائن

ي 
ي مثل دريم سيت 

ق بإعداد مهرجاِن استثنائ 
ّ
ا خاّصة فيما يتعل

ّ
 . هذا الوضع خلق سياقا هش

 

ة شهر لقد عملنا  ة األحد عشر
ّ
ة،  جميًعا، لمد ي بداية العام   عليكم نعرض حتىاألخي 

، فن ي
ا من تظاهرة دريم سيت  ن ّ إصدارا ممي 

، أن  ي الّسياق العالمي
ي كونه من الملّح، فن

. تكمن أهمّية هذا األمر فن ا، أمام أعماِل الدراسي ً ُولدت من صلب   نجد أنفسنا، أخي 

ية، من أسئل
ّ
 تها ومن رغباتها و من تطلعاتها. المنطقة المحل

،  لألسف ي ضوء السياق الصحي التونسي الحاىلي
عات، فن

ّ
ه من غي  الممكن تحقيق هذه التطل

ّ
، علينا أن نتصالح مع حقيقة أن

ي تم 2021سنة 
نا الفنّية وأهمّية األعمال الت  ن من تحقيق خصوصّيات المهرجان حسب معايي 

ّ
 إنشاؤها. . لن نتمك

 

 . 2022حت  خريف  Dream Cityلنسخة الثامنة من لذلك تم تأجيل ا

 



 

 

مجة الجديدة المواعيد عن سُيعلن ي  النهائية والصيغة والير
الع عىل سنبقيكم .المقبل الخريف  فن

ّ
 دائم اط

ات
ّ
نت عىل الجديد موقعنا طريق عن بالمستجد   .والمسؤولّية الشفافية تحقيق بهدف  وشبكاتنا  lartrue.orgاإلني 

 

ي  القوية الرغبة من الرغم وعىل
ي  فن

ات قدما المضن  هذا اتخاذ مسؤولّية  عاتقنا عىل ، تقع2021الجارية  السنة بتحضي 

نا سالمة أجل من الصعب القرار ي  دريم. وفريقنا وفنانينا جماهي 
ي  احتفال هو سيت 

 عىل قائم المدينة، مهرجان فن

 قوّي.  بحسِّ مواطنة يطالب الذي والتقاسمالقريب، المرونة، التبادل،  المباشر  التفاعل

ي يالق لهذه تكريما 
ي  مرة م، فلنلتف 

  .2022عام خريف  أخرى، فن

 

ي كنف المسؤولية.  
ي انتظار هذا الحدث المبهج، تظل أبواب الشارع فن مفتوحة، و تتواصل أنشطتها األسبوعية فن

فن

ب بوجودهم   ين نرحِّ
ّ
ي ثباِت و بطريقة مستدامة، اىل جانب أطفال المدينة، الذ

، فن ن ن المقيمي  نواصل متابعة الفناني 

 حول قيمنا لإلبداع والمشاركة.  

 

ي هذه 
كائنا عىل ثقتهم ودعمهم خالل األشهر القليلة الماضية. فن نود أن نشكر جميع أعضاء فريقنا وفنانينا وشر

ي  للقطاع بالنسبة سيما ال األوقات الصعبة للغاية، و 
ي  الثقافن

ن حت  يستمر الفن فن اني 
ّ
، نواصل جهودنا مع الّسكان والفن

 تشكيل المجتمع. 

ن  الفرق جميع نشكر أن ونود كاء والفناني  ي . الماضية القليلة األشهر خالل ودعمهم ثقتهم عىل والشر
 األوقات هذه وفن

ان مع جهودنا ، نواصلجدا  الصعبة
ّ
ن  الّسك ي  الفن استمرار لضمان والفناني 

امنا .المجتمع تشكيل فن ن  يضّل الي 

ن  نشاطناو    . قائمي 
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