دعوة للمشاركة
سيت 2023
اإلبداع لدريم
التصميم
ي
ي
ر
المشوع

كي ومشاركات لتصميم عرضها الجديد الذي ُ
تبحث مجموعة  L’Autre Maisonعن مشار ن
سيقدم ن يف تونس العاصمة خالل
سيت ن يف نسخة خريف سنة .2023
مهرجان دريم
ي
سوف يبدأ كل من مصمم الرقصات أندرو غراهام والكاتبة المرسحية بياتريس بيدرازا من مجموعة  L'Autre Maisonبتقديم
سلسلة من ورش العمل الراقصة ُ
والمعلمي الكوريغر ن
ن
ن
افيي .ثم سيقدمان ،ن يف مرحلة ثانية،
والفناني
الموجهة لألطفال واألولياء
ن
مجموعة من المقابالت الفردية لفائدة األشخاص الر ن
اغبي يف مواصلة هذا العمل معهما.

ن
يقتح أندرو وبياتريس «أن نستمتع بخلق مدينة طوباوية صغتة ُتجسد التضامن ن
الفناني والسكان .وستتمحور المشاركة حول
بي
تصور عرض كامل ن يف المدينة العتيقة بتونس ن يف فضاء تتم إتاحته لجميع األشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة,حامل إلعاقة
الت ستجعل
أو غت حامل العاقة بفضل عروض كوريغرافية جماعية وتصميم سينوغرافيا قائمة عىل الممرات المنحدرة والمسارات ي
ن
الفاني والجمهور إىل مكان العرض».
من السهل وصول

من هو الجمهور المستهدف؟

ستكون ورش العمل مفتوحة لجميع األشخاص الر ن
اغبي ن يف خوض هذه التجربة من خالل الحركات والعمل المختلط مهما كان
ن
وضعهم ،من ذوي االحتياجات الخاصة حامل إلعاقة أو غت حامل إلعاقة  ،أو مهاجر مقيم يف تونس ،هاو أو محتف ومن مختلف
المعتقدات الروحية ومن الرجال والنساء واألطفال ومن مجتمع الميم ن
عي .وستندرج الممارسات الجسدية للفنون المرسحية ن يف
صميم تحقيقاتها من أجل إثارة لقاءات جديدة متعددة الثقافات من أجل خلق نقطة التقاء ن
بي االختالف واكتشاف طرق بديلة
للعيش المشتك.
ً
ر
نلتق بالفئات التالية من الجمهور:
وبشكل أكت تحديدا ،نود أن ي
األطفال
ُتخصص هذه الورشة األوىل لجميع األطفال الذين تتاوح أعمارهم ن
بي  3و 16سنة ،من ذوي االحتياجات الخاصة حامل إلعاقة
ألجماع لعوالم
أو غت حامل إلعاقة  ،الذين يحبون الرقص أو الغناء أو اللعب .وستتمحور هذه الورشة حول التصور واإلنشاء
ي
مستقبلية ترغبون ن يف خوضها من خالل العروض الكوريغرافية الجماعية واأللعاب السينوغرافية.
ً
يكون الحضور ً
الزما نف الورش الت ستنعقد أيام  7و 8و 14ماي من الساعة الثانية ً
مساء.
ظهرا إىل الساعة السادسة
ي
ي
ن يف جمعية الشارع فن
األولياء
هذه الورشة مفتوحة لجميع األشخاص الذين يعيشون تجربة األبوة أو األمومة ،بما فيهم اآلباء واألمهات واألجداد سواء كانوا من
ذوي االحتياجات الخاصة حامل إلعاقة أو غت حامل إلعاقة  ،الذين يرغبون ن يف خوض هذه التجربة من خالل الحركات بحضور
الجماع ن يف إمكانيات النفاذ إىل المدينة ،والثقافة المرتبطة باألبوة
أو غياب أطفالهم .وسوف نهتم ن يف صميم العمل بالتفكت
ي
واألمومة ،باإلضافة إىل الفرص المتاحة ن يف المدينة لالختالط وااللتقاء .وستسلط الرقصات الشعرية الضوء عىل المواضيع المتعلقة
باألبوة واألمومة والطفولة ن يف تونس.
ً
سوف يكون الحضور ً
الزما نف الورش الت سنعقد أيام  5و 6و 14ماي من الساعة الثانية ً
مساء.
ظهرا حت الساعة السادسة
ي
ي
بمقر جمعية الشارع فن

الفنانون-المعلمون الكوريغرافيون
علمي الكوريغر ن
ن
ن
افيي أن يقدموا تجارب ركحية تثت رغبة حقيقية للحركة وخلق التعابت الكوريغرافية
الفناني والم
نتوقع من
ُ
ً
باإلضافة إىل مهارات االرتجال .ويجب أن يظهر الراقصون والراقصات اهتماما بمشاركة ممارساتهم ،إما من خالل تمتعهم بالفعل
بتجربة التعليم ،أو من خالل إبداء اهتمام لتطوير مقاربة بيداغوجية إدماجية .وستكون جلسات تجارب األداء مفتوحة ،غت أننا
ن
يىل:
نرجو منكم أن تقوموا بالتسجيل وبإرسال بريد إلكت ي
ون يتضمن ما ي
 ستتك الذاتية.الت تقدمها (يوتيوب أو انستغرام أو فيديو أو موقع ويب).
 فيديو يوثق عملك عىل خشبة المرسح أو الدروس يً
سوف يكون الحضور ً
االثني  9ماي من الساعة ال ر
ن
صباحا إىل الساعة الخامسة
عاشة
الت ستنعقد يوم
الزما خالل ورش العمل
ي
ً
ً
مساء وأيام الثالثاء  10ماي والسبت  14ماي من الساعة الثانية ً
مساء.
ظهرا إىل الساعة السادسة
ن يف جمعية الشارع فن

الزمت لالجتماعات
الجدول
ي
الخميس  5ماي

ً
من الثانية ً
مساء
ظهرا إىل السادسة

ورشة عمل األولياء

الجمعة  6ماي

ً
من الثانية ً
مساء
ظهرا إىل السادسة

ورشة عمل األولياء

السبت  7ماي

ً
من الثالثة ً
مساء
ظهرا إىل السادسة

ورشة األطفال

األحد  8ماي

ً
من الثانية ً
مساء
ظهرا إىل السادسة

ورشة األطفال

ن
االثني  9ماي

ً
ً
من ال ر
مساء
صباحا إىل الخامسة
عاشة

المعلمي الكوريغر ن
ن
ن
الفناني /
الختة
ورشة عمل
افيي ذوي ر

الثالثاء  10ماي

ً
من الثانية ً
مساء
ظهرا إىل السادسة

المعلمي الكوريغر ن
ن
ن
للفناني /
افيي ذوي
المقابالت الفردية
الختة
ر
استاحة

ً
من الثانية ً
مساء
ظهرا إىل السادسة

ورشة عمل المجموعة المختلطة

األربعاء  11ماي
الخميس  12ماي
الجمعة  13ماي
السبت  14ماي

استاحة
ً
من الثانية ً
مساء
ظهرا إىل السادسة

ورشة عمل ولقاءات فردية للمدعوين فقط

طريقة التسجيل
للتسجيل ،ر
التاىلhttps://lartrue.typeform.com/to/eY97EtLc :
يرج ملء االستمارة عىل العنوان ي

االتصال
ضىح شاوش ،مساعدة اإلنتاج
(+216) 29 212 587 | dhouha.chaouch@lartrue.org

للحصول عىل المزيد من المعلومات:
حول حملة  ،L’Autre Maisonر
يرج زيارة الموقعwww.andrewgrahamdance.com:
:
حول الشارع فن ،ر
يرج زيارة الموقع lartrue.org

