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م�سر ت�ستقبل طبول ال�سالم ...

ت�ضعى وزارة الثقافة بدورها لت�ضجيع لقاء الثقافات وحوار احل�ضارات مع العامل وهو ما تدعو اإليه الدولة 

لتن�ضيط وتعميق العالقات مع الدول فعلى الرغم من تنوع اللهجات تبقي الفنون هى لغة وج�ضر للتوا�ضل 

بني ح�ضارات و�ضعوب العامل ،فمنذ بزوغ فجر التاريخ وم�ضر متتلك ارثا �ضخما من الفن والثقافة �ضاهم 

بدوره علي غر�س قيم ال�ضالم وت�ضجيع احلوار والتفاهم بني الثقافات املختلفة، ويف هذا االطار ياتى 

املهرجان الدويل للطبول والفنون الرتاثية يف دورته ال�ضابعة ليوؤكد علي مالمح ال�ضخ�ضية امل�ضرية 

اإن�ضاين  نداء  لتوجيه  وندعو  املهرجان  رئي�س  الفتاح  عبد  انت�ضار  للفنان  ابداعية  بروؤيه  الرتاثية 

اأف�ضل �ضبل الت�ضامن بني ال�ضعوب، وتكري�س ثقافة العي�س امل�ضرتك، واحرتام  للجميع،من اأجل ابتكار 

النمطية  االأفكار  عن  وخمتلف  مغاير  ب�ضكل  والتع�ضب  الكراهية  ومواجهة  االآخر،  وتقبل  االختالف، 

واخلطب الكال�ضيكية، بل كمبادرة تنفتح على خمتلف االأعراق واملعتقدات والثقافات وحت�ضرها خمتلف 

�ضرائح املجتمع.، واأوؤكد على اأن اإقامة مثل هذا املهرجان املهم يعك�س حر�س م�ضر على توطيد العالقات 

واإميانها ب�ضرورة قيامها بدورها الفاعل جتاه العامل واهتمامها بامل�ضاهمة يف حتقيق التنمية والتعاون 

الروحية  القيم  املهرجان هي احلفاظ علي  دعم  العامل من خالل هذا  ر�ضالتنا ودعوتنا اىل   ، املُثمر 

ال�ضامية من حب اخلري واجلمال واملحبة وال�ضالم  .ويف اخلتام ارحب بكل �ضيوف م�ضر من خمتلف دول 

لتالقي  اإبداعي  حمور  التنوير،وي�ضقون  م�ضاعل  ي�ضيئون  الذين  والفنانني  الفرق  بكل  مرحبًا  العامل، 

الثقافات ،مرحبًا بكم يف م�ضر بلد احل�ضارة والتاريخ  ن�ضنع جميعا حوارًا فنيًا يتجاوز حدود الوطن 

وينطق به كل �ضعوب العامل على ار�س م�ضر. 

The Ministry of Culture undertakes its role of encouraging interaction among cultures and dialogue 
among civilizations. This is what the Egyptian state calls for so as to reinforce its relations with different 
countries. In spite of the different languages and dialects across the globe, art remains the sole language 
and the true bridge of communication between the world’s different civilizations and peoples. Since the 
very dawn of history, Egypt has had a rich legacy of art and culture, which has helped nurture the values 
of peace and encourage dialogue and understanding among different cultures. Within this context, the 
International Festival for Drums and Traditional Arts stresses this feature of the Egyptian character through 
the innovative vision of the Director and Founder of the Festival the artist Entissar Abdelfattah.  We send 
out a humane call for mankind to be innovative in forming the best means of integration among the peoples 
of the world, and mainstreaming the culture of coexistence, to respect differences and accept ‘the other’ 
while facing hatred and racism in a different manner than traditional ways and outdated speeches. Instead 
it is essential to take an initiative that opens up to all races, beliefs, cultures and civilizations, an initiative 
that is attended by all sects of society. I reiterate that this important Festival reflects Egypt’s commitment 
to enhance relations and its belief in its effective role towards the world and its interest in contributing 
to achieving fruitful cooperation and development. Our message to the world through this Festival is to 
continue to advocate sacred spiritual values of love, righteousness, beauty, love and tolerance.
Finally, I welcome all of Egypt’s guests from all over the world, including groups and artists who ignite 
the torches of enlightment and who present an innovative model for the meeting of different cultures. 
Welcome to Egypt, the nation of ancient civilization, to form together an artistic dialogue that transcends 
the boundaries of nations in a unified language spoken by all the peoples of the world. 

Egypt Hosts Drums of Peace

اأ. د./ اإينا�س عبد الدامي

وزير الثقافة
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مهرجان الطبول ... 

منتج ثقايف و�سياحي متميز

يعد املهرجان الدويل للطبول والفنون الرتاثية �ضوقًا ومنتجًا ثقافيًا و�ضياحيًا متميزًا ...

 فهو يتجاوز حدود الثقافات املختلفة خللق حالة من االن�ضجام املتناغم والتوا�ضل بني �ضعوب العامل  

من خالل الور�ضة  الفنية الدولية بروؤية فنية للفنان/ انت�ضار عبدالفتاح موؤ�ض�س ورئي�س املهرجان . 

ويعد  املهرجان ف�ضاء ثقايف �ضياحي ميكن ت�ضويقه  خارجيًا حيث اأ�ضبح للمهرجان مكانة دولية علي 

م�ضتوي �ضعوب العامل وترتبط فعالياته بالكثري من املواقع ال�ضياحية والتاريخية وهو ما دفع وزارة 

ال�ضياحة لالهتمام بهذا املهرجان واإدراجه �ضمن االأجندة ال�ضياحية الدولية للمهرجانات ويحتفي 

االفريقي(  )االحتاد  االفريقية  الوحدة  منظمة  تاأ�ضي�س  علي  عام   56 مبرور  العام  هذا  املهرجان 

كما يتزامن حفل ختام املهرجان مع عيد حترير �ضيناء احلبيبة يف تظاهرة دولية جتمع كل الفرق 

امل�ضاركة بثقافاتها املختلفة لالحتفال بعر�س �ضيناء... وحوار الطبول من اأجل ال�ضالم.

The International Festival for Drums and Traditional Arts is considered an exquisite product and market 
for culture and tourism. It transcends the boundaries of different cultures to offer a podium of harmony 
and communication among peoples of the world through the International Artistic Workshop based 
on the artistic vision of the Founder and Director of the Festival Entissar Abdelfattah.  The Festival 
is considered a cultural and tourism platform which can be marketed abroad, as it now has a place 
internationally among different countries and peoples.  The events of the Festival are performed in 
numerous tourism and historical sites. This has called for the attention of the Ministry of Tourism and 
has driven it to place the Festival on the international agenda of tourism festivals.  This year, the Festival 
celebrates the 56h anniversary of the African Union, which also coincides with Sinai Liberation Day. 
Festivities take place with the participation of different groups with their diverse cultures presenting a 
unique Drums Dialogue for Peace. 

Drums Festival… Excellent Cultural 
and Tourism Approach

دكتورة/ رانيا امل�ضاط

وزير ال�سياحة
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حوار الطبول من اأجل ال�سالم

تبعث  وكاأنها  متباينة،  ثقافات  من  القادمة  الطبول  ت�ضدح  االأيوبي،  الدين  �ضالح  قلعة  ف�ضاء  يف 

بر�ضالة �ضديدة الداللة على اأن م�ضر اخلالدة برتاثها العريق، الذي احت�ضنته االإن�ضانية، واعرتفت 

برفعة �ضاأنه و�ضمو قدره، هى اليوم قادرة اأي�ضًا على اأن تكون مهد التجرد من ال�ضراعات، والدعوة 

اإليه. وقد �ضعدنا يف وزارة االآثار،  اإىل الت�ضامح، الذي يعد الفن خري و�ضيلة للتعبري عنه والدعوة 

اإميانًا منا بروح التكامل مع وزارة الثقافة، مبا يتيح فر�ضًة لالأثر  با�ضت�ضافة هذا احلدث الدويل، 

لكى يتنف�س فنًا واإبداعًا.

ويقيني اأن هذه االأحداث الفنية والثقافية الدولية، هى خط املواجهة االأول الذي يجب اأن نوليه 

عناية واهتمامًا يف هذا التوقيت الدقيق الذي مير به وطننا العزيز، فالر�ضالة التي ميكن اأن يحملها 

الفن على جناحيه، تخت�ضر دفاتر من الربوتوكوالت، واآالفًا من التحليالت ال�ضيا�ضية واالجتماعية.

كل التحية والتقدير للقائمني على املهرجان، و�ضادق االأمنيات للفرق التي حتل �ضيوفًا كرامًا على 

ب�ضعار  يكتمل  الذي  واالإخاء،  الت�ضامح  وطن  يف  اإخوتهم  مع  اللقاء  ومتعة  االإقامة،  بطيب  م�ضر، 

املهرجان الذي اأطلقه الفنان املبدع اإنت�ضار عبد الفتاح وهو »حوار الطبول من اأجل ال�ضالم....

Here at Salah-Eldin Citadel, drum beats are from different cultures are fluttering by… sending out a 
significant message… that Egypt, with its great ancient civilization acknowledged by the whole world, 
is able today as well to be a conflict-free place… a place that calls for tolerance… for which art is the 
best means to express…
The Ministry of Antiquities is pleased to host this international event out of our belief in the spirit of 
integration with the Ministry of Culture, which allows for a unique combination between antiquities 
and arts. 
Definitely, these international artistic and cultural events are basic defence lines to which we should 
give great attention at this particular phase… For a message given through art can sum up piles of 
protocols and hundreds of political and social reports. 
I would like to thank everyone who participated in the success of this Festival. Special thanks goes to 
the teams… Egypt’s guests, wishing them a good stay in the country of tolerance and peace, which 
is reflected in the innovative artist Entissar Abdelfattah’s selection of the Festival’s motto “Drums 
Dialogue for Peace”

“Drums Dialogue for Peace”

 د. خالد العناين

وزير الآثار
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د.ه�ضام مراد

وكيل اأول وزارة الثقافة للعالقات الثقافية اخلارجيـــة
Dr. Hesham Mourad

Head of Foreign Cultural Relations

89

Artist . khaled galal
 Head of Cultural Production Affairs Sector

الفنان/ خالد جالل

رئي�س قطاع �سئون الإنتاج الثقايف 

طبول الإبداع

اأن  بل  منها،  املعا�ضر  والبحث عن   ، الفنون  االإبداع عند تقدمي اجلديد من  ال يقف مفهوم 

ف�ضاءات  اأهم  اأحد  هو  متجددة  فنية  قوالب  فى  وتقدميه  وا�ضتح�ضاره  الرتاث  فى  البحث 

االإبداع .

 فالرتاث هو ذاكرة ال�ضعوب، ور�ضيد اإبداعها واأحالمها واأمالها ، وياأتي اختيار الفنان انت�ضار 

عبد الفتاح للطبول ليج�ضد بها هذه املعادلة فاملهرجان الدويل للطبول والفنون الرتاثية 

ي�ضتح�ضر كل هذا الر�ضيد  وميزجه �ضوًيا ليقدم لنا اإبداعا من نوع جديد ي�ضتح�ضر املا�ضى 

بلغة  يتحدث  حوار   ، للحوار  جديدة  لغة  عن  بحًثا  امل�ضتقبل   وي�ضت�ضرف  احلا�ضر  وير�ضد 

الرتاث،  والطبول ، واالإبداع .

Innovation does not only mean the presentation of a new type of art or seeking 
contemporary arts, but also reflects the search and revival of cultural heritage and 
its presentation in new artistic moulds, which is one of the most important types of 
innovation. 
Heritage represents the memory of peoples and their creativity, dreams and aspirations.  
Entissar Abdel-Fattah has chosen drums to embody these elements at the International 
Festival for Folk Drums and Arts. He blends them all to present a new type of art that 
revives the past, reflects the present and foreshadows the future in search of a new 
language of dialogue, namely that of heritage, drums and innovation.

Innovative Drums
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Dr. Fathi Abdel Wahab
 Head of the Cultural

 Development Fund Sector

اأ. د./ فتحى عبد الوهاب

رئي�س قطاع �سندوق التنمية الثقافية

مهرجان الطبول..قوة م�سر الناعمة

قوة م�ضر الناعمة لي�ضت فقط يف ت�ضدير ثقافتها وفنها ايل ال�ضعوب والثقافات االأخري، بل 

ايل قدرتها ايل ا�ضتقبال وا�ضتيعاب كل ثقافات العامل، ثم جعلها قوة دافعة لل�ضالم واخلري 

واحلب.

ن�ضيج  يف  املتمثلة  الناعمة  بقوتها  العامل  ابهار  علي  قادرة  كانت  تاريخها  مدار  علي  فم�ضر 

يف  الباحثني  لريهق  بع�ضها  بجوار  كخ�ضالت  يت�ضفر   ، والتاريخ  والرتاث  الفنون  من  �ضخم 

الفنون، الذين يحاولون فك وتدقيق ثقافة م�ضر �ضواء عرب الع�ضور او حتي عرب االأماكن

واملهرجان الدويل للطبول والفنون الرتاثية، يجمع فنون م�ضر، وفرق عدد كبري من الدول 

املكان  ذلك  االأيوبي،  الدين  �ضالح  قلعة  ايل  تاأتي  التي  واالأجنبية،  واالأفريقية  العربية 

التاريخي ال�ضاحر، ال�ضاهد علي احداث م�ضر العظيمة، لتتفاعل مع طبول ودقات ورق�ضات 

تكون  اأن  علي  قادرة  م�ضر  يف  الناعمة  القوة  اأن  اأجمع  للعامل  وتثبت  امل�ضاركة،  الفرق  كل 

اأر�ضية �ضلبة تنطلق منها ثقافة م�ضر 

الثقافية  العالقات  ، وقطاع  الثقافية  التنمية  املهرجان هو تعاون خالق ين قطاع �ضندوق 

الثقافة،  وزارة  قطاعات  من  العديد  مع  بالتعاون  الثقافة،  وزارة  رعاية  حتت  اخلارجية، 

بال�ضورة  املهرجان  هذا  ليخرج  الفتاح،  عبد  انت�ضار  املخرج  وموؤ�ض�ضة  واجلهات،  والوزارات 

امل�ضرفة مل�ضر .

11

Egypt›s soft power not only for the export of its culture and art to other peoples and 
cultures, but also to its ability to absorb all the cultures of the world, and then make it 
a driving force for peace and love.
Throughout its history, Egypt has been able to dazzle the world with its soft power, 
which consists of art, heritage and history. All unified to exhaust art researchers who 
try to decipher Egypt›s culture through the ages,
And The International Festival Of Drums And Traditional Arts, combines the arts of 
Egypt, and teams of a large number of Arab, African and foreign countries, which 
come to the citadel of Salah al-Din, that magical historical place, witness to the great 
events of Egypt, to interact with the drums and beats and dances of all participating 
teams, and prove to the whole world that this soft power in Egypt can be a solid ground 
from which the culture of Egypt moves forward.
The festival is a creative cooperation between the cultural development fund sector 
and the foreign cultural relations sector, under the patronage of the Ministry of Culture, 
in cooperation with various sectors of the Ministry of Culture, ministries and agencies 
and the association’s director Mr. Entessar Abdel Fattah.

Drums Festival... Egypt ‹s soft power
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Dr. Adel Abda
Head of the Art House for folk 

and theatrical arts

د./ عادل عبدة

رئي�س البيت الفني للفنون ال�سعبية والإ�ستعرا�سية

13

مهرجان الطبول..وح�سارة م�سر 

التي ُقدمت يف م�ضر نظرًا  املهرجانات  اأهم  الرتاثية من  للطبول والفنون  الدويل  املهرجان 

املهرجان  بهذا  نفخر  كم�ضريني  ونحن  واحل�ضارية  والرتاثية  والثقافية  الدولية  ملكانتة 

املتفرد واملتميز الذي ُيقام حتت رعاية وزارة الثقافة .

املهرجان  هذا  يف  ي�ضارك  اأن  واالأ�ضتعرا�ضية  ال�ضعبية  للفنون  الفني  البيت  حر�س  لذلك 

دوراته  جميع  مدار  علي  عام  كل  وا�ضعة  دولية  بجماهريية  يحظي  والذي  الكبري  الدويل 

ال�ضابقه والتي �ضاهمت ب�ضكل كبري بالنهو�س بالثقافة والفنون والتعبري امل�ضرف عن ح�ضارة 

م�ضر من خالل االأماكن التاريخية وال�ضياحية التي تقام عليها فعاليات املهرجان .

يف  للمهرجان  وتنمني  الفتاح  عبد  اإنت�ضار  الفنان/  املهرجان  هذا  ملوؤ�ض�س  والتقدير  ال�ضكر 

دورته القادمة مزيدًا من التاألق والنجاح. 

The International Festival of Drums and Traditional Arts is one of the most important 
festivals held in Egypt due to its international, cultural, hereditary, and civilized status. 
We, as Egyptians, take pride in this unique and distinguished festival held under the 
auspices of the Ministry of Culture.
Therefore, the Art House of folk and theatrical arts was keen to participate in this 
great international festival, which acquires a large international audience every year 
throughout all its previous sessions which contributed greatly to the development of 
culture, arts, and projecting Egypt’s civilization honorably, through historical and 
tourist sites that the festival is held upon.
Thanks to the founder of this festival the artist Mr. Entessar Abdelfattah and we wish 
that the festival’s upcoming session would be even more brilliant and successful.

Drums Festival and Egypt’s civilization
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رحلة البحث عن العامل املفقود

)معا نغري العامل( 1990- 2019 

هناك يف االأفق البعيد .. بداأت رحلتي باحثا يف خريطة العامل عن اأ�ضرار الثقافات ومعانيها والرتحال 

عرب اأبوابها بحثا عن االإن�ضان والوطن ..

كانت فنون م�ضر الرتاثية هي م�ضدر الهامي وفخري اأن اأكون م�ضريا ..حملتني عرب اأ�ضواتها واأحلانها 

واأنغامها يف عامل اأو�ضع اأفقا واأكرث رحابة ..

الرتاثية بحثا يف حواريها   اأعماق �ضخ�ضية م�ضر  الغو�س داخل  1990 يف  بداأت حمطتي االأويل عام 

اأ�ضكال  لكافة  ر�ضدي  خالل  من  ظهرت  والتي  وعبقريتها  تفردها  عن  املختلفة  واأقاليمها  و�ضوارعها 

اأول ور�ضة و مدر�ضة للطبول والفنون الرتاثية  عام  الفنون الرتاثية التي تزخر بها م�ضر وتكويني 

2006  بقبة الغوري ثم ات�ضعت الروؤى باكت�ضايف اأن تفرد ال�ضخ�ضية امل�ضرية يربز عندما يتالقي مع 

ثقافات العامل املختلفة ثم تاأ�ضي�ضى للمهرجان الدويل للطبول والفنون الرتاثية بالتعاون مع وزارة 

االثار  ووزارة  اخلارجية  الثقافية  العالقات  وقطاع  الثقافية  التنمية  �ضندوق  يف  املتمثلة  الثقافة 

ووزارة التخطيط وبالتعاون مع موؤ�ض�ضة حوار لفنون ثقافات ال�ضعوب وانطلقت الرحلة  عرب االأزمنة  

واالأمكنة والثقافات واحل�ضارات  للو�ضول اإىل ف�ضاء اإن�ضاين كوين  يحقق احلوار والتوا�ضل بني كافة 

ال�ضعوب.  

واليوم نفخر باأن  يكون عدد امل�ضاركني يف دورات  املهرجان  اأكرث من 136 دولة واأكرث من 200 فرقة من 

خمتلف ثقافات العامل جاءوا اإىل م�ضر لتقدمي اإبداعاتهم يف حوار فني بديع بني احل�ضارات املختلفة 

حتت �ضعار حوار الطبول من اأجل ال�ضالم..

انت�ضار   عبد   الفتاح

موؤ�س�س ورئــيـ�س

 املهرجان الدوىل للطبول والفنون الرتاثية

وموؤ�س�سة حوار لفنون ثقافات ال�سعوب 
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Entssar Abdel-Fattah
Founder and Director 

Of the International Festival for Folk Drums and Arts 
Hewar Foundation for Peoples Arts and Cultures 

A Journey in Search of a Lost World
(Together We Can Change the 

World) 1990 - 2019 
Out there in the distant horizon… I started my 
journey, exploring the map of the world, in 
search of the secrets of different cultures and their 
meanings, voyaging across their gates, in search 
of mankind and homeland.. Egypt’s traditional 
arts were my source of inspiration, for which I 
am proud to be Egyptian.. They have carried me 
across their rhythms and tunes to a world that 
knows no boundaries…
My first trip began in 1990 when I started to delve 
into Egypt’s folkloric character, roaming across 
its different streets and districts, in search of its 
uniqueness and genius, which appeared to me in 
my endeavours to depict all types of Egypt’s rich 
folkloric arts and my establishment of the first 
workshop and school for drums and traditional 
arts in 2006 at Al-Ghouri Dome.  My vision 
then expanded upon discovering that Egypt’s 
uniqueness shines even more in the company 
of different cultures. Hence came the idea of 
presenting the first International Festival for 
Drums and Traditional Arts in cooperation with the 
Ministry of Culture, represented by the Cultural 
Development Fund and the Foreign Cultural 
Relations Fund, the Ministry of Antiquities and the 
Ministry of Planning, in collaboration with Hewar 
Foundation for Peoples’ Arts and Cultures. The 
trip began across time and place, across cultures 
and civilizations, to reach a universal platform of 
humanity, where dialogue and communication take 
place… among peoples from all over the world. 
We are proud today that over 136 countries and 
over 200 groups have come to Egypt from across 
the globe to present their art in a magnificent 
artistic dialogue between different cultures under 
the moto “Drums Dialogue for Peace”
Entissar Abdelfattah Founder and Director of the 
International Festival for Drums and Traditional 
Arts
And of Hewar Foundation for Peoples’ Arts and 
Cultures



التي  وللوزارات  للمهرجان،  العليا  اللجنة  اأع�ضاء  لل�ضادة  والتقدير  ال�ضكر  بجزيل  الثقافة  وزارة  تتقدم 

تكاتفت من اأجل دعم الدورة ال�ضابعة للمهرجان الدويل للطبول والفنون الرتاثية .

اأجل  املخل�ضة من  والبناء، يعد منوذجًا حيًا على اجلهود  املثمر  التعاون  اأن هذا  الثقافة على  وزارة  وتوؤكد 

ت�ضليط ال�ضوء على مقدرات م�ضر احل�ضارية والفنية والرتاثية

وزارة اآلثار
وزارة السياحة )الهيئة العامة للتنشيط السياحى(

وزارة الشباب والرياضة
وزارة التضامن اإلجتماعى

محافظة القاهرة
محافظة القليوبية

الهيئة العامة لإلستعالمات
TEN قناة

كما �ضهدت هذة الدورة تعاونًا بني قطاعات وزارة الثقافة واملوؤ�ض�ضات وهى:

قطاع العالقات الثقافية الخارجية -  قطاع صندوق التنمية الثقافية - قطاع شئون اإلنتاج الثقافى 

-  المجلس األعلى للثقافة - مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب

The Ministry of Culture expresses its appreciation of the efforts exerted by the Festival's higher committee 
and the ministries participating to support the International Festival for Drums and Traditional Arts. The 
Ministry asserts that this type of fruitful cooperation genuinely reflects stakeholders' dedication to shed 
light on Egypt's cultural, artistic and heritage wealth.  
• Ministry of Antiquities
• Ministry of Tourism
• Ministry of Youth and Sports
• Ministry of Social Solidarity
• Cairo Governorate
• Al-qalyubiya Governorate
• State Information Service
• Ten. TV
Cooperation has taken place during this session among following sectors of the Ministry of Culture and 
the Foundations :
• Sector of Foreign Cultural Relations • Sector of Cultural Development Fund • Sector of Cultural 
Production Affairs • Supreme Council of Culture • Hewar Foundation for Peoples’ Arts and Cultures

شكر وتقدير

Appreciation and Gratitude
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المهرجان شعـــار

The Festival's Motto
ال احد ميلك احلقيقة كاملة، فكل منا ميلك جزء منها، واجزاء احلقيقة لي�ضت حقيقة؛ 

لذا يجب ان نلتقى �ضويا وجنمع �ضتات اأجزائنا، من املا�ضى ومن احلا�ضر، عندها وعندها 

فقط ـ  عند اكتمال االأجزاء �ضوف ندرك جميعا ما كنا نبحث عنه .

االأ�ضاطري  حتكى  التى  العني  تلك  له،  �ضعاًرا  حور�س  لعني  املهرجان  اختيار  كان  هنا  من   

الفرعونية اأن �ضت مزقها اإىل قطع �ضغرية ونرثها فى ربوع م�ضر، اإىل ان قام »حتوت«الطبيب 

بجمع كل هذه االأجزاء املتناثرة وعاجلها ومنحها ا�ضم وادجت اأى« الكامل« اأو الذى ا�ضتعاد 

تكامله.

وتت�ضدر عني حور�س اأحد اآالت االإيقاع الرتاثية»الطبل االأعظم«التى متثل الف�ضاء الذى 

اللقاء وهذا  الطبله ذلك  امللتفة حول هذه  االأيادي  بينما متثل  نلتقى فيه جميعا،  �ضوف 

احلوار الذى ننتظره جميعا للو�ضول اإىل احلقيقة .

  No body has the absolute truth , as each one of us has a part of it , so we have 
to meet together and gather our scattered parts from the past and present to 
complete them in order to realize what we›re looking for .
Hence the administration of the festival has chosen the eye of Horus as a logo .
The pharoanic legends narrate that the deity Set has torn the eye of Horus into 
pieces and spread it all over Egypt , and at the epoch of Horus he had recollected 
all these scattered parts and cured them to be given the name of Wadget (the 
complete) body.
The eye of Horus is the symbol of one of the percussion instruments ( the drum) 
which represents the space wherein all the participants get together.The hands 
around the drum symbolize the dialog between the participants.
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Boutros Ghali 
Boutros Ghali is one of the most important figures who played a great role in the international policy and relations 
between the different peoples of the world.
Born in Cairo and graduated from Cairo’s University in 1946. He received his doctorate in international public law 
from the University of Paris and a diploma in international relations from the Institute of Political Studies in Paris. 
He was appointed Professor of International Law and International Relations at Cairo University. He founded the 
quarterly international politics magazine Al-Ahram. He became President of the Center for Political and Strategic 
Studies in 1975 and President of the African Society of Political Studies in 1980. A Fulbright Scholar at Columbia 
University, Director of the Hague Academy of International Law Research Center and Visiting Professor at the 
Faculty of Law at the University of Paris, graduated from the Faculty of Law at the University of Uppsala, Sweden, 
and was also Honorary President of the Graduate Institute of Peace Studies at a branch of Kyunggi University, 
Seoul. He served as Foreign Minister of Egypt from 1977 until early 1991. He became Deputy Minister of Foreign 
Affairs and was elected Secretary-General of the United Nations in 1991. He was the first Arab-African to hold this 
post and during his presidency of the United Nations he was called The wise man of Africa due to his ability to help 
resolve many political disputes And the Environment in Africa. He presided over the International Francophone 
Organization after his return from the United Nations. He headed the Supreme Council for Human Rights in Egypt, 
He received a number of international awards, including an award from the World Council for Christian Affairs of 
Boston University. He is also a member of the Academy of Moral and Political Sciences, the honorary membership 
of the Governor of Canada, the membership of the Russian Academy of Natural Sciences, the Berkeley University 
Fellowship of Yale, the Onassis Award for International Understanding and Social Achievement.

إسم الراحل بطرس غالى
م�ضتوى  على  كبريا  دورا  لعبت  التى  ال�ضخ�ضيات  اأهم  من  غاىل  بطر�س  يعد 

ال�ضيا�ضات الدولية والعالقات بني �ضعوب العامل املختلفة ..

ُولد يف القاهرة وتخرج من جامعتها عام 1946. ح�ضل على الدكتوراه يف القانون 

الدويل العام من جامعة باري�س ودبلوم يف العالقات الدولية من معهد الدرا�ضات 

يف  الدولية  والعالقات  الدويل  للقانون  اأ�ضتاًذا  تعيينه  مت  بباري�س.  ال�ضيا�ضية 

 . االأهرام  بجريدة  الف�ضلية  الدولية  ال�ضيا�ضة  جملة  واأ�ض�س  القاهرة.  جامعة 

ورئي�س   1975 عام  يف  واال�ضرتاتيجية  ال�ضيا�ضية  الدرا�ضات  ملركز  رئي�ًضا  اأ�ضبح 

1980. وكان باحث فولربايت  اجلمعية االأفريقية للدرا�ضات ال�ضيا�ضية يف عام 

 ، الدويل  للقانون  الهاي  اأكادميية  بحوث  مركز  مدير  كولومبيا،  جامعة  يف 

دكتوراه  على  ح�ضل   ، من  باري�س  جامعة  يف  احلقوق  كلية  يف  الزائر  واالأ�ضتاذ 

ا رئي�ًضا فخرًيا  فخرية من كلية احلقوق يف جامعة اأوب�ضاال بال�ضويد ، وكان اأي�ضً

ملعهد الدرا�ضات العليا لدرا�ضات ال�ضالم، يف فرع من جامعة كيونغي، �ضيوؤول . �ضغل 

من�ضب وزير خارجية م�ضر منذ عام 1977 حتى اأوائل عام 1991. ثم اأ�ضبح نائب 

وزير ال�ضوؤون اخلارجية ، انتخب اأمينا عاما لالأمم املتحدة عام 1991  ليكون اأول 

عربى افريقى ي�ضغل هذا املن�ضب وخالل رئا�ضته لالأمم املتحدة اأطلق عليه لقب 

حكيم اإفريقيا مل�ضاعدته فى ت�ضوية الكثري من النزاعات ال�ضيا�ضية والبيئية فى 

افريقيا .. تراأ�س منظمة الفرانكفونية الدولية بعد عودته من االأمم املتحدة. 

وتراأ�س املجل�س االأعلى حلقوق االإن�ضان يف م�ضر ، نال عدًدا من اجلوائز العاملية 

نال  كما   . بو�ضطن  جامعة  من  امل�ضيحية  لل�ضوؤون  العاملي  املجل�س  من  جائزة  منها 

ع�ضوية اأكادميية العلوم االأخالقية وال�ضيا�ضية، الع�ضوية الفخرية التي مينحها 

كلية  وزمالة   ، الطبيعية  للعلوم  الرو�ضية  االأكادميية  وع�ضوية  كندا،  حاكم 

بريكلي جامعة ييل .، جائزة اأونا�ضي�س للتفهم الدويل واالإجنازات االجتماعية .

حكيم �إفريقيا
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Mohamed Hammam 
Egyptian voice significant by its southern accent. His family›s birthplace is Aswan Governorate. 
He Studied at Cairo University, Faculty of Fine Arts. Presented by the fine artist Hassan Fouad into 
the artistic life after he was impressed by his voice during his singing of Nubian songs in college. 
Hammam began his singing career in 1968 at a ceremony at the Palace of the Nile and sang his first 
songs written by his friend the poet Magdi Najib and composed by the musician Mohamed El Mougi. 
The vocals and performance of Mohammed Hammam is characterized by the its cultures heritage. 
It is possible to see in his voice the sound form of Saidi, Nubian, African or Bedouin. His voice 
and performance were an important reason for the audience to surround him. His voice motivated 
the Egyptian army through its hardships in Suez. He has played a leading role in introducing the 
Egyptian art through international festivals and presenting it among the world›s heritage arts. 
The great writer Mahmoud Amin told him: “your voice gives me a feel of sadness that ends with 
optimism”. One of his most important works is the song “Ya beyout El-Suez” written by the great 
poet Abdel Rahman Abnoudi and composed by Ibrahim Rajab. This song was a historical statement 
about the steadfastness of the hard-working people of Suez, and expressed a national position that 
rejected the Israeli aggression. Mohamed Hammam passed away in 2007 and Field Marshal Tantawi 
(Egyptian Minister of Defense) ordered to transfer his body with military aircraft with the flag of 
Egypt, the artillery fired one-twenty rounds. It was said that his enthusiasm and jealousy along with 
the Semsemeya Band on the front was a bullet in the face of the enemy.

إسم الراحل محمد حمام
اأ�ضرته حمافظة  راأ�س  اأهل اجلنوب. م�ضقط  �ضوت غنائي م�ضري متيز بلكنة 

اأ�ضوان . در�س بجامعة القاهرة كلية الفنون اجلميلة . قدمه الفنان الت�ضكيلى 

ح�ضن فوؤاد للحياة الفنية بعد اأن اأعجب ب�ضوته اأثناء غناوؤه لالأغانى النوبية 

1968 يف حفل ب�ضينما ق�ضر النيل  بالكلية . بداأ حمام م�ضواره الغنائي عام 

واأحلان  جنيب  جمدي  ال�ضاعر  �ضديقه  كلمات  من  اأغانيه  اأول  وقتها  وغنى 

املو�ضيقار حممد املوجي. متيز �ضوت وطريقة اأداء حممد حمام بحمل العديد 

من الثقافات املتداخلة فمن املمكن اأن ترى يف �ضوته ال�ضكل الغنائي ال�ضعيدي 

اأو النوبي اأو االأفريقي اأو البدوي فكان متيز �ضوته واأدائه �ضببا هاما يف التفاف 

اجلمهور حوله وكان �ضوته م�ضاركا لكفاح اجلي�س امل�ضري من خالل اأغنياته 

والتي كانت اأ�ضهرها يا بيوت ال�ضوي�س . كان له دورا رياديا يف التعريف بالفن 

يف  الرتاثية  الفنون  و�ضط  وتقدميه  الدولية  املهرجانات  خالل  من  امل�ضري 

العامل . قال عنه الكاتب الكبري حممود اأمني العامل »اإن �ضوتك مينحني حزنا 

ينتهي بالتفاوؤل« . من اأهم اعماله اأغنية يابيوت ال�ضوي�س من تاأليف ال�ضاعر 

االأغنية  هذه  كانت   . رجب  ابراهيم  واحلان  االأبنودي  الرحمن  عبد  الكبري 

بيانا تاريخيا عن �ضمود الكادحني من اهل ال�ضوي�س، وعربت عن موقف وطني 

لرف�س العدوان االإ�ضرائيلى .

رحل حممد حمام عام 2007 وقد اأمر امل�ضري طنطاوى)وزير الدفاع امل�ضري( 

بنقل جثمانه بطائره ع�ضكريه وملفوف جثمانه بعلم م�ضر ، اأطلقت املدفعيه 

احدي وع�ضرون طلقه . وقيل عنه اأن حما�ضه وغناوؤه مع فرقة ال�ضم�ضميه على اجلبهة كان مبثابة ر�ضا�ضة فى 

وجه العدو .

�صوت بطعم �لوطن
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Ambassador Abu Bakr Hefni Mahmoud – a diplomatic journey to Africa
Ambassador Abu Bakr, Assistant Foreign Minister for African Affairs, is an important figure 
who has played a great diplomatic and communication role between Egypt and its neighboring 
countries in Africa, especially when he served as Ambassador of the Arab Republic of Egypt 
to the Federal Democratic Republic of Ethiopia. He joined the Diplomatic and Consular 
Corps from 1985 onwards. He traveled to Africa in 1987 working at the Egyptian Embassy in 
Côte d›Ivoire. He received a master›s degree in African studies and political science from the 
Sorbonne University in Paris. He also held several positions at the Foreign Ministry›s office 
in the office of Assistant Foreign Minister for African Affairs. He held several positions in the 
diplomatic work, including the position of Ambassador of Egypt in the Kingdom of Morocco.

السفير.  أبو بكر حفنى محمود 
اأبو بكر حفنى م�ضاعد وزير اخلارجية لل�ضئون االإفريقية من  يعد ال�ضفري 

ال�ضخ�ضيات الهامة التى لعبت دورا كبريا على امل�ضتوى الدبلوما�ضى والتوا�ضل 

�ضفري  من�ضب  �ضغل  عندما  وخا�ضة   ، افريقيا  بقارة  واأ�ضقائها  م�ضر  بني 

جمهورية م�ضر العربية لدى جمهورية اإثيوبيا الفيدرالية الدميقراطية ، 

التحق بال�ضلك الدبلوما�ضى والقن�ضلى بداية من عام 1985 وبداأت رحلته 

، ح�ضل على  1987 بالعمل فى �ضفارة م�ضر بكوت ديفوار  اإفريقيا عام  فى 

جامعة  من  ال�ضيا�ضية  والعلوم  االإفريقية  الدرا�ضات  فى  املاج�ضتري  درجة 

، كما �ضغل عدة مواقع بديوان وزارة اخلارجية مبكتب  ال�ضوربون بباري�س 

فى  املنا�ضب  من  العديد  �ضغل   ، االإفريقية  لل�ضئون  وزير اخلارجية  م�ضاعد 

العمل الدبلوما�ضى ومنها من�ضب �ضفري م�ضر باململكة املغربية ..
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رحلة دبلوما�صية فى �لقارة �ل�صمر�ء
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Mahmoud Shoukoko... and the revival of the Araguz.
Shakoku is one of the most important artists who have revived the art of clowns “Araguz” 
and puppets and opened various fields to present this remarkable heritage art. He began his 
career as a violinist, singer and actor, and in 1946 he formed a performing group in his name 
that included Abdel Aziz Mahmoud, Tahia Karioka and Samih Tawfiq which performed at 
the Azbekiya Theater in Cairo. Shakoku was passionate about puppet art, especially after the 
spread of his statues everywhere. He decided to transform his activity from art to puppet art, 
especially as he was a skilled carpenter and a skilled craftsman. He manufactured wooden 
puppets and performed puppet plays such as «The Sinbad of the City», “Count de Mont 
Shoukou”, both composed by Mahmoud El Sherif and Sayed Mekkawi and directed by 
Salah El Sakka. These plays were acted by Mr. Radi, Youssef Shaaban, Hamdi Ahmed and 
also director Salah El Sakka. The Shakoku Theater is considered the true beginning of the 
establishment of the Cairo Theater for the puppets later. The name of Shakuku is attached 
to the character of the Araguz, which earned him a great reputation, and he is credited with 
reviving the art of the Araguz, which was so extinct that he sang to Araguz the song «Ala  
AlArajouz Ya Salam Sallem» and was assisted by one of the most famous artists of the Araguz 
in Egypt named Ali Mahmoud, who toured with him tp Europe and Latin America with the 
wooden clown puppets. Shakoku was famous for his traditional attire and was called by some 
(Charlie Chaplin of the Arabs)

إسم الراحل محمود شكوكو...
 وإحياء فن األراجوز

يعد �ضكوكو من اأهم الفنانني الذين اأعادوا اإحياء فن االأراجوز والعرائ�س وفتح 

كمنولوج�ضت  حياته  بداأ  املتميز.  الرتاثى  الفن  هذا  لتقدمي  متعددة  جماالت 

ومطرب وممثل، ويف عام 1946 كون فرقة ا�ضتعرا�ضية با�ضمه ت�ضم عبد العزيز 

حديقة  م�ضرح  على  عرو�ضها  وتقدم  توفيق  و�ضميحة  كاريوكا  وحتية  حممود، 

انت�ضار  بعد  وخ�ضو�ضا  العرائ�س  بفن  �ضغوفا  �ضكوكو  كان  بالقاهرة،  االأزبكية 

متاثيله التي تباع يف كل مكان. فقرر اأن يحول ن�ضاطه من الفن اال�ضتعرا�ضي اإىل 

فن العرائ�س، خا�ضة واأنه جنار ماهر و�ضانع ماهر فكان يقوم بت�ضنيع العرائ�س 

اخل�ضبية وقدم بع�س م�ضرحيات العرائ�س مثل »ال�ضندباد البلدي« »الكونت دي 

اخراج  ومن  مكاوي  و�ضيد  ال�ضريف  حممود  تلحني  من  وكالهما  �ضكوكو«  مونت 

وحمدي  �ضعبان  ويو�ضف  را�ضي  ال�ضيد  فيها  بالتمثيل  يقوم  وكان  ال�ضقا،  �ضالح 

اأحمد واي�ضا املخرج �ضالح ال�ضقا ويعترب م�ضرح �ضكوكو البداية احلقيقية الن�ضاء 

م�ضرح القاهرة للعرائ�س فيما بعد . الت�ضق ا�ضم �ضكوكو ب�ضخ�ضية االأراجوز التي 

اندثر  قد  كان  الذي  االأراجوز  فن  اأحيا  اأنه  له  ويح�ضب  وا�ضعة،  �ضهرة  اأك�ضبته 

لدرجة اأنه غنى لالأراجوز اأغنية » ع االأراجوز يا �ضالم �ضلم « وكان يعاونه اأحد 

اأ�ضهر فناين االأراجوز يف م�ضر وا�ضمه علي حممود، وطاف هو و�ضكوكو الكثري من 

�ضكوكو  وا�ضتهر  اخل�ضبية،  االأراجوز  بعرائ�س  الالتينية  واأمريكا  اأوروبا  بلدان 

بالطاقية واجلالبية البلدي واأطلق عليه البع�س )�ضاريل �ضابلن العرب(

فنون �لأر�جوز
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Paul Kagame, Former President of the African Union.
Is the sixth and current president of the Republic of Rwanda since 2000. During his reign, the country was known 
for strong growth in key indicators including healthcare and education. Kagame has established good diplomatic 
relations with most of East Africa and the United States. Joint action is the right way to promote and advance 
global development.
He praised the efforts and steps taken by African countries in this field, such as investment in human capital, 
infrastructure and technology, stressing that such positive steps will contribute to the exploitation of unprecedented 
economic opportunities for Africa. He pointed to the foundations adopted by his government to achieve progress 
and success, Peace and nation-building, stressing the need to understand the leaders and government agencies to 
the needs and requirements of citizens, and the involvement of people in various issues and areas of development, 
and added that governments to commit to develop policies that serve the interest of the human. This is what 
has contributed greatly to the resolution of the problems and conflicts suffered by Rwanda and has given it the 
opportunity to advance and develop.
The President of the African Union (AU), Rwandan President Paul Kagame, has confirmed his support for 
President Abdel Fattah Sisi, President of the African Union, in his presidency of the Union to take it to greater 
heights. President Abdel Fattah Al Sisi stressed that Egypt and Rwanda agree that the African Union should play 
its largest role with the African brothers, pointing out that Egypt and Rwanda have the potential to make them 
able to make more progress and progress for the two peoples in both countries. President of Rwanda Paul Kagame 
confirmed that Egypt is very important in the positive change in the African continent, pointing out that Egypt 
helps the continent to achieve more N progress, economic progress and other areas.

بول كاجامي، رئيس اإلتحاد اإلفريقى السابق.
2000 .عرفت البالد يف  هو الرئي�س ال�ضاد�س واحلايل جلمهورية رواندا منذ عام 

فرتة حكمه منو قوي يف املوؤ�ضرات الرئي�ضية مبا يف ذلك الرعاية ال�ضحية والتعليم 

، واأقام كاجامى عالقات دبلوما�ضية جيدة مع اأغلب دول �ضرق اإفريقيا والواليات 

املتحدة، ومن املبادئ التى اأعلنها كاجامى اأن التعاون بني الدول واحلكومات والعمل 

امل�ضرتك هو الطريق ال�ضحيح لتعزيز م�ضرية التنمية العاملية والدفع بها نحو االأمام.

م�ضيدًا باجلهود واخلطوات التي اتخذتها الدول االإفريقية التي ت�ضّب يف هذا املجال 

مثل  اأن  موؤكدًا    ، والتكنولوجيا  التحتية  والبنية  الب�ضري  املال  براأ�س  كاالإ�ضتثمار 

هذه اخلطوات االإيجابية �ضت�ضهم يف ا�ضتغالل الفر�س االقت�ضادية غري امل�ضبوقة 

والكامنة الإفريقيا، واأ�ضار اإىل االأ�ض�س التي اعتمدتها حكومة بالده لتحقيق التقدم 

والنجاح واالإنتقال من احلرب اإىل ال�ضالم وبناء االأوطان ، موؤكدًا �ضرورة فهم القادة 

واجلهات احلكومية الحتياجات ومتطلبات املواطنني ، واإ�ضراك ال�ضعوب يف خمتلف 

ال�ضيا�ضات  اأنه على احلكومات االلتزام بو�ضع  التنمية، واأ�ضاف  الق�ضايا وجماالت 

حل  يف  كبري  وب�ضكل  اأ�ضهم  ما  هو  هذا  اأن  اإىل  الفتًا  االإن�ضان  م�ضلحة  تخدم  التي 

امل�ضاكل والنزاعات التي  عانت منها رواندا ، واأتاحت لها الفر�ضة للنهو�س والتطور.

دعمه   ، ال�ضابق  االأفريقى  االحتاد  رئي�س   ، كاجامي  بول  الرواندى  الرئي�س  اأكد 

لكى  لالحتاد  رئا�ضته  يف  االأفريقى،  االحتاد  رئي�س  ال�ضي�ضى،  عبدالفتاح  للرئي�س 

ياأخذه اإىل اآفاق اأكرب، كما اأكد الرئي�س عبدالفتاح ال�ضي�ضي اأن م�ضر ورواندا يتفقان 

على �ضرورة حتقيق االإحتاد االإفريقي دوره االأكرب مع االأ�ضقاء يف القارة االإفريقية، 

الفتا اإىل اأن م�ضر ورواندا لديهما من االإمكانيات ما يجعلهما قادران على تقدمي املزيد من التقدم والرقي لل�ضعبني يف البلدين 

.اأكد رئي�س رواندا بول كاجامي اأن م�ضر مهمة للغاية يف التغري االإيجابي يف القارة االإفريقية، م�ضريا اإىل اأن م�ضر ت�ضاعد دول 

القارة على حتقيق املزيد من الرقي والتقدم االقت�ضادي وجماالت اأخرى .



Hayat Ali Hassan
She graduated from the Faculty of Arts, Ain Shams University. After graduating, she joined the 
Foreign Cultural Relations Department of the Ministry of Culture. She was appointed as the 
Central Administrator of International Organizations and Media.

She also served as the General Director of Technical Programs and International Festivals in 
Foreign Relations. During this period, she actively participated in organizing a large number 
of international art festivals organized in Egypt, including the International Festival of Drums 
and Traditional Arts and the International Samaa’ Festival of Songs, Spiritual Music and other 
important events. 

Her work has been represented in a large number of international cultural events organized 
abroad in China, India, Bulgaria, Jordan, Bulgaria, the United Arab Emirates, and other countries 
of the world.

حياة علي حسن
، وفور تخرجها  تخرجت من كلية االآداب جامعة عني �ضم�س ق�ضم االجتماع 

حيث  الثقافة؛  بوزارة   اخلارجية  الثقافية  العالقات  يف  بالعمل  التحقت 

حتي  اخلارجية  العالقات  فى   االإدارية  املنا�ضب  من  كبري  عدد  فى  تدرجت 

املركزية  االإدارة  رئي�س  من�ضب  الوظيفي  تاريخها  من  فرتة  خالل  �ضغلت 

للمنظمات الدولية واالأعالم .

كما �ضغلت من�ضب مدير عام الربامج الفنية واملهرجانات الدولية بالعالقات 

اخلارجية ، وخالل هذه الفرتة �ضاركت ب�ضكل فاعل فى تنظيم عدد كبري من 

الدويل  املهرجان  بينها  من  م�ضر  فى  نظمت  التى  الدولية  الفنية  املهرجانات 

للطبول والفنون الرتاثية ومهرجان �ضماع الدويل لالإن�ضاد واملو�ضيقى الروحية 

وغريها من الفعاليات املهمة ، كما �ضاهمت جهودها فى دعم م�ضاركة الكثري من 

الفرق الفنية امل�ضرية فى الفعاليات الدولية التى نظمت خارج م�ضر .

نظمت  التى  الدولية  الثقافية  االأحداث  من  كبري  عدد  فى  عملها  جهة  مثلت 

فى اخلارج قي دول : ال�ضني ، الهند، بلغاريا، االأردن، بلغاريا، املارات العربية 

املتحدة،...  وغريها من دول العامل املختلفة.

رحلة عطاء ..
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قطاع العالقات الثقافية الخارجية  ..  ومهرجان الطبول

كل ال�ضكر والتقدير واالأعتزاز اإىل رموز واأعمدة قطاع العالقات الثقافية اخلارجية 

ال�ضابقني اأ.د. كاميليا �ضبحي ود. حنان منيب ود. اأمين عبد الهادي ،د. ه�ضام مراد 

على اإميانهم ودعمهم لفكرة م�ضروع مهرجان الطبول الدويل والفنون الرتاثية 

حتت �ضعار حوار الطبول من اأجل ال�ضالم 

وال�ضكر اأي�ضًا اإىل د. هبه يو�ضف قطاع العالقات الثقافية اخلارجية ..

 ف�ضكرًا لهم

External cultural relations sector and Festival for Drums

All thanks, appreciation and pride to the symbols and pillars of The Foreign 
Cultural Relations Sector formerly. Prof. Camelia Sobhi, Dr. Hanan Munib, 
Dr. Ayman Abdel Hadi, and Dr. Hisham Murad for their faith in and support 
for the idea of   The International Drums Festival and Traditional Arts under 

the motto of “drums dialogue for peace”.
Also, thanks to Dr. Heba Youssef 

from The Foreign Cultural Relations Sector.

قالوا عن المهرجان
They said about the festival

 مع بداية الدورة الثانية للمهرجان الدويل للطبول والفنون الرتاثية 

نقف جميًعا لنتاأمل ما تركته الدورة االأوىل للمهرجان من ب�ضمات فى 

عقول وقلوب اجلمهور امل�ضري ، وكيف ا�ضتطاعت ان تنحت فى ذاكرتهم 

وحماولة  االأخر  عن  البحث  على  حتفزهم  ثقافية  ج�ضوًرا  ووجدانهم 

اكت�ضاف ثقافته والتعرف على عاداته وتقاليده .

 وبقدر �ضعورنا بال�ضعادة لالأثر الذى تركته، بقدر ما ن�ضعر بامل�ضوؤولية 

يريد  حيث  اإىل   مندها  وان  ر�ضوًخا،  اجل�ضور  هذه  نزيد  ان  اأهمية  عن 

الوطن ، ومينحنا الفنان انت�ضار عبد الفتاح هذه الفر�ضة بروؤيته غري 

التقليدية للحوار مع االأخر عرب الرتاث واالأبداع،  تلك الفر�ضة التى 

، والذى نحلم  للطبول والفنون الرتاثية  الدويل  املهرجان  تتج�ضد فى 

له اأن يتطور ويكرب اإىل اأن ي�ضبح اكرب منتدى دويل غري تقليدى للحوار فى 

جمال الرتاث والفن واالإبداع وال�ضالم ..وان ي�ضبح مل�ضر ج�ضوًرا ال تنتهى .

املهرجانات الدولية ج�سور ل تنتهى 2016

International Festivals are Endless Bridges
At the beginning of the second International Festival for Folk Drums and Arts, we must contemplate 
how the first Festival has touched the hearts and minds of the audiences and how it has formed bridges 
that encouraged the search for the other in attempt to discover his culture, customs and traditions. 
As much as we realize the happy effect the Festival has had on the peoples of the world, as much as we 
feel responsible for further reinforcing these bridges.  Entiassar Abdel-Fattah gives us this opportunity 
through this great Festival which we hope will further develop and grow to become one of the largest 
unconventional forms of dialogue between cultural heritage, art, innovation and peace between all 
countries worldwide and that Egypt will become an opwn platform for this purpose.

د. كاميليا �ضبحى

وكيل اأول وزارة الثقافة

 للعالقات الثقافية اخلارجية �سابقًا

Dr. Camelia Sobhi
Former first undersecretary of the ministry 

of culture for foreign relations 



الرتاثية منتًجا ثقافًيا  متميزًا  والفنون  للطبول  الدويل  املهرجان  يعد 

بل وفريًدا فى نوعه.

فهو يجمع بني التخطيط املتناغم والتنظيم الدقيق فى جانب، والرغبه 

فى جتاوز حدود الثقافات املختلفة للتحليق فى �ضماء االإبداع من جانب 

اأخر. ومن هنا كان اهتمام قطاع العالقات الثقافية اخلارجية بحلم كان 

يراود الفنان انت�ضار عبد الفتاح لي�ضاركة فى حتقيق »املهرجان الدوىل 

للطبول والفنون الرتاثية« .

يتجاوز عدد الدول امل�ضاركة فى احلدث الفنى ال�ضخم اأكرث من 20 دولة 

اإيقاعًا  مابني  امل�ضرى  للجمهور  وثرية  جديدة  ثقافة  منها  كل  تقدم 

واأنغام  دقات  حول  االأن�ضان  يلتف  واأفريقى  وكورى  وميك�ضيكى  اإثيوبى 

الثقافية  االأن�ضطة  اأجندة  راأ�س  على  اإدراجه  مت  الذى  املهرجان  هذا 

الدولية التى تنظمها م�ضر وتروج لها دول العامل املختلفة.

واأخريًا...اأود اأن اأتوجه بال�ضكر لكل يدًا �ضاهمت فى �ضنع دقات طبول هذا املهرجان.

تاأتي فعاليات الدورة اخلام�ضة للمهرجان الدوىل للطبول والفنون 

الرتاثية لتوؤكد من جديد اأن الفن بو�ضعه توحيد ال�ضعوب وتاأكيد 

التقارب البناء بني دول العامل.

ال�ضالم  طبول  املرموق  الدوىل  املهرجان  هذا  فعاليات  خالل  تدق 

�ضاهم  من  لكل  �ضفاء وجمااًل، فتحية تقدير  الوجدان  فى  لتنحت 

فى تنظيمه وكل من يعمل على اإ�ضتمراره ليتاألق عامًا بعد عام فى 

احلياة الثقافية امل�ضرية.

الطبول تدق من جديد من اأجل ال�سالم 201٧

Drums are Beating Once Again for Peace
The fifth round of the International Festival for Drums and Traditional Arts gathers us, ascertaining 

that art is capable of uniting different peoples from all over the world.  The drums of peace are beating 

at this magnificent event touching our hearts and souls. For this, I would like to thank all those who 

have helped organize the event and all those who help it prosper year after year in the Egyptian cultural 

world.

د. اأمين عبد الهادى

وكيل اأول وزارة الثقافة

 للعالقات الثقافية اخلارجية �سابقًا

Dr. Ayman Abdelhady
Former first undersecretary of the ministry 

of culture for foreign relations 

�سناعة الثقافة 201٥

The Cultural Industry 
The International Festival for Drums and Traditional Arts is a unique and distinct cultural product; it 
combines between harmonious planning and organization on one hand, and a desire to transcend the 
boundaries of the various cultures on the other hand, thereby upon up new horizons of creativity.
Hence, the Foreign Cultural Relations Sector was interested to fulfill the dream of the artist Entissar 
Abdelfattah to launch the International Festival for Drums and Traditional Arts.
The number of participating countries in this global artistic event exceeds 20, where each country 
offers an innovative and rich sort of culture to the Egyptian audience ranging between Ethiopians, 
Mexican and African breathtaking rhythms. The festival, thus, was enlisted as the top international 
cultural activity organized by Egypt and promoted by different countries from all over the world.
And finally ... I would like to thank every hand that contributed to the drum beats of this Festival.

الدكتورة حنان منيب

وكيل اأول وزارة الثقافة

 للعالقات الثقافية اخلارجية �سابقًا

Dr. Hanan Moneib
Former first undersecretary of the ministry 

of culture for foreign relations 



مع كل دورة من دورات املهرجان الدويل للطبول والفنون الرتاثية ال اأدري 

 –  1904( كامبل  جون  جوزيف  ال�ضهري  الفلكلور  عامل  كلمات  اأتذكر  ملا 

1987( يف كتابه »البطل ذو االألف وجه« : »فت�س فى داخلك على مو�ضع 

 ...« االأمل  �ضور  كافة  حرق  على  القادرة  هي  وحدها  فالبهجة  البهجة، 

اإىل فهم االإن�ضان يكمن فى التعرف الدائم على  اأن الطريق  وما ذكره :« 

ال�ضرارات االإلهية التى جعلته ي�ضوغ تراثه، والتى ال تنتهى اأبًدا«

البهجة  مظاهر  من  مناذج  لنا  ي�ضتح�ضر  ن�ضاأنه  منذ  املهرجان  الأن  رمبا 

الثقافية  العالقات  قطاع  يح�ضدها  العامل،  دول  كافة  من  االإن�ضانية 

اخلارجية ويغزلها الفنان انت�ضار عبد الفتاح بروؤيته الفنية واالإبداعية 

العر�س  للبهجة، �ضورة ال تتوقف فقط على  لنا �ضورة بانورامية  ليقدم 

بل تتجاوز ذلك بكثري اإىل حماولة اإعادة االكت�ضاف، ثم احلوار بالثقافة 

وهو احلوار الذى نراه بن�ضوة تدفعنا للتاأمل فى ذلك الرثاء االإن�ضانى املتمثل يف التنوع الثقافى. كل هذا جعلنا فى 

قطاع العالقات الثقافية اخلارجية نرى اأن املهرجان الدويل للطبول والفنون الرتاثية هو احد اأهم �ضاحات احلوار 

الثقايف يف م�ضر، واأنه جتربة تتجاوز فكرة االحتفالية اأوالتطهر بالبهجة اإيل مرحلة النهو�س بالوعى االإن�ضانى 

الإدراك قيمة التنوع الثقافى والب�ضرى. يف النهاية ي�ضرفني باالأ�ضالة عن نف�ضى وكافة زمالئي فى وزارة الثقافة 

وقطاع العالقات الثقافية اخلارجية الذين �ضاركوا فى خروج هذه الدورة اإىل حيز النور 

للطبول  الدوىل  للمهرجان  ال�ضاد�ضة  الدورة  فى  الفتاح  عبد  انت�ضار  الفنان  مع  �ضوًيا  لنلتقي  جميًعا  اأدعوكم  اأن 

والفنون الرتاثية اأو فى مو�ضع البهجة.

مو�سع البهجة 201٨

A Place of Joy
I do not know why with every round of the International Festival for Drums and Traditional Arts, I remember the 
words of the famous mythologist Joseph John Campell (1904- 1987) in his book The Hero with a Thousand Faces: 
“Search in yourself for joy, for joy alone can burn all forms of pain…”and that “The path to understanding mankind 
lies in the constant learning of the divine sparks that drives him to design his heritage… which is endless.” Perhaps 
that is because since its very inception, the Festival presents forms of human  joy from different countries across 
the globe, which are brought to us by the Foreign Cultural Relations Department and are interwoven by the Artist 
Entissar Abdelfattah with his innovative artistic vision. He presents to us a panoramic tableau of joy, which does 
not end with the show but transcends it, reaching the level of rediscovering, and cultural dialogue, which drives us 
to meditate into such human richness with its cultural diversity.  This causes us at the Foreign Cultural Relations 
Sector to see the International Festival for Drums and Traditional Arts as one of the most important platforms of 
cultural dialogue in Egypt. It is a unique event that transcends the idea of festivity to reach the level of human 
awareness to realize the true value of cultural and human diversity.  Finally, I am honoured, both in person and 
on behalf of my colleagues at the Ministry of Culture and the Foreign Cultural Relations Sector, to invite you all 
to meet together with the Artist Entissar Abdelfattah at the 6th round of the International Festival for Drums and 
Traditional Arts, which is a true source of joy. 

د.ه�ضام مراد

وكيل اأول وزارة الثقافة

 للعالقات الثقافية اخلارجية �سابقًا

Dr. Hesham Mourad
Former first undersecretary of the ministry 

of culture for foreign relations 
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مليونية
 شارع المعز
The million of 
Al Moez street
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يحتفى   المهرجان   هذا   العام   بمرور 56عاما   على     تأسيس   منظمة  
 الوحدة   االفريقية   والتى   تأسست   عام   1963   وتحولت   الحقا   الى   االتحاد  

 االفريقي . 

ضيف الشرف الدائم
قارة أفريقيا

This year the festival cilibrates the passing of 56 years of the 
African Unity Organization›s Foundation in 1963 which changed 
later to African Federation.

Permanent Guest of Honor .. Africa
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الورشة   الدولية   األولى

الورشة   الدولية   الثانية

First international Work Shop

Second international Work Shop

حفل االفتتاح

االحتفال   بأفريقيا   
وطن   الطبول

Opening Ceremony

Celebrating Africa
The Land of Drums

تشارك فيه جميع الفرق لالحتفال بإطالق الدورة السابعة من المهرجان وحوار 
فنى بديع يجمع كل ثقافات الشعوب بمشاركة الجمهور في معزوفة كونية 

وحوار الطبول من أجل السالم .

يقام   يوم   22   أبريل    المهرجان  شرف  وضيف  احتفاءً   بأفريقيا   وطن   الطبول 
2019  على   مسرح   بئر   يوسف   ورشة   دولية   كبرى   بقيادة   رئيس   المهرجان   تضم   كل  
 الفرق   األفريقية   المشاركة  فى   المهرجان وحوار علي ضفاف النيل   باإلضافة   لعدد  
 من   الفرق   األجنبية   األخرى   ممثلة   لقاراتها   واحتفاء   األمم   المتحدة   باليوم   الدولى  

 ألمنا   األرض كما يقام أكبر »ديفيليه« فى شارع المعز بمشاركة جميع الفرق . 

All groups are participating to celebrate the launching of the Seventh round 
of the Festival in an interesting dialogue between different cultures worldwide 
with the participation of the audiance to perform a universal note and drums 
dialogue for peace.

In celebration of Africa, the land of drums, a grand international workshop will 
be held on April 22nd, 2019 at Beir Youssef Theatre headed by the Director 
of the Festival. It will include all the participating African bands plus some 
other foreign bands representing their continents. We will celebrate the United 
Nations Mother Earth Day. 

الورش الفنية الدولية
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الورشة   الدولية   الثالثة

الورشة   الدولية   الرابعة

First international Work Shop

Fourth international Work Shop

ورشة األطفال

حفل الختام

Children’s Workshop

Closing Ceremony

بدول  الخاصة  التراثية  والفنون  الموسيقى  لتعلم  ورشة فنية مجانية لألطفال 
الجديدة  بمصر  واإلبداع  للحضارة  الطفل  مركز  فى  وذلك  المختلفة،  العالم 

بمشاركة عدد كبير من األطفال متحدى اإلعاقة وذوى اإلحتياجات الخاصة.

يتزامن   حفل   ختام   المهرجان   الدولى   للطبول   والفنون   التراثية   مع   االحتفال   بعيد  
 تحرير   سيناء يوم 27 إبريل   ـ   وسوف   يكرس   حفل   الختام   لألحتفاء   بهذه   المناسبة  

 فى   تظاهرة   دولية   تجمع   كل   الفرق   الفنية   المشاركة   فى   المهرجان . 

A free artistic workshop will be organized for children to learn music and 
traditional arts of the world different countries. in Masr AlGedida Quarter with 
the company of the disabled.

The closing ceremony of the International Festival for Folk Drums and Arts will 
fall, which is Sinai liberation day.  The Festival will celebrate this event with 
Egypt’s friends from all over the world through the participating bands. 

International work shops
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 الدول امل�شاركة فى

املهرجان الدوىل للطبول والفنون الرتاثية

 الدورة ال�شابعة  20-27 اإبريل 2019

بولندا 

نيجرييا

اليونان

املالديف 

املك�شيك 

الأردن

كولومبيا

اأرمينيا

غانا 

كازاخ�شتان

الإكواردور
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بوروندي

الهند 

ال�شعودية 

غينيا 

ال�شنغال

ال�شني

اإندوني�شيا

الكونغو

ال�شودان

فل�شطني 

م�شر

فرق مقيمة فى م�شر

�شوريا
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بولندا

Poland
Poltex Song And Dance Ensemble

فرقة بولتيكس  

الفرقة  بوالندا.  لودز،  يف   1961 عام  الغناء  و  للرق�س  بولتيك�س  فرقة  افتتاح  مت 

100 راق�س مق�ضمني الأربعة مراحل عمرية. حازت الفرقة على  مكونة من حوايل 

الكثري من اجلوائز يف مهرجانات عديدة يف بوالندا و دول اخرى حول العامل. تقدم 

الفرقة رق�س الفولكلور البولندي من 15 منطقة ببوالندا. قدمت الفرقة الكثري من 

العرو�س يف اكرث من 35 دولة حول العامل، مما جعلها ت�ضتحق ان حت�ضل على العديد 

من اجلوائز املهمة ببوالندا.

Was founded in 1961 in Lodz and is 57 years old. The group consists 
of about 100 dancers in 4 age groups from children to adults. Poltex 
is a laureate of many international festivals in Poland and around the 
world. It presents Polish dance folklore from 15 regions of Poland. 
He has given concerts in Great Britain, Sweden, Estonia, Lithuania, 
Russia, Germany, Holland…etc.
Poltex has many state awards and distinctions, the most important of 
which are: Medal “Meritorious for Polish culture”, “Honorary Badge 
of the City of Lodz and awards of the Polish Ministry of Culture”
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نيچيريا

Nigeria
Ayanjo band

فرقة ايانجو

فرقة اياجنو النيجريية هي عبارة عن من�ضة مبتكرة للفنون االبداعية تركز على 

االغاين  و  امل�ضرح،  املو�ضيقى،  الرق�س،  با�ضتخدام  للعامل  النيجريية  الثقافة  ترويج 

ال�ضعبية كاأداة قوية للتوا�ضل مع العامل. لدى الفرقة جتارب احرتافية كثرية الأنها 

تقدم عرو�س يف اماكن كثري تقليدية و غري تقليدية.

Ayanjo is an innovative professional creative art platform with focus 
on promoting the Nigerian culture to the world by using dance, music, 
theatre and folksong as a powerful tool to connect with the world. 
We›re passionate and committed to making use of our creative skills 
to benefit clients and community by creating productions to support 
Nigerian economy. With our years of experience and professionalism, 
Ayanjo offer performances in both conventional and non-conventional 
spaces accommodating a deeply varied audience.
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اليونان

Greece
“Lygκistes” – Greek Traditional Dance Academy

ليجكيستيس» - أكاديمية الرقص اليونانية التقليدية»

مت تاأ�ضي�س ليجكي�ضتي�س يف فلورينا عام 1995 بهدف درا�ضة وحفظ الثقافة التقليدية 

اليونانية - كما مت التعبري عنها ب�ضكل اأ�ضا�ضي من خالل الرق�س واملو�ضيقى واالأزياء - 

ون�ضر هذه التقاليد على االأجيال ال�ضابة. ت�ضم االأكادميية حوايل 400 ع�ضو ترتاوح 

اأعمارهم بني 5 و 75 عاًما. تقدم الفرقة العديد من املهرجانات الثقافية والرق�ضية 

يف اأثينا ويف جميع اأنحاء اليونان. �ضاركة يف مرا�ضم افتتاح االأوملبياد عام 2004.

دولية  ندوة  عام  كل  االأكادميية  ت�ضت�ضيف   ، اليونان  يف  االأن�ضطة  اإىل  باالإ�ضافة 

للرق�س اليوناين التقليدي يف »بري�ضبا�س« ملعلمي وطالب الرق�س واالثنوغرافيا. جاء 

امل�ضاركون من جميع اأنحاء اأوروبا واأمريكا ال�ضمالية واجلنوبية واأ�ضرتاليا ونيوزيلندا 

واإ�ضرائيل وجنوب اإفريقيا واأوكرانيا والهند لتعلم الرق�ضات من املعلمني الذين ميثلون 

مناطق خمتلفة من اليونان.

 Lygkistes was established in Florina in 1995 with the objectives to study 
and preserve Greek traditional culture – as expressed primarily through 
dance, music, and costumes – and to disseminate these traditions to the 
younger generations.  Our association has approximately 400 members, 
ranging from 5 to 75 years of age. 
Lygkistes performs at many dance and cultural festivals in Athens and 
throughout Greece.  We participated in the 2004 opening ceremonies of 
the 2004 Olympics.
In addition to activities in Greece, every year Lygkistes hosts an 
international seminar of Greek Traditional Dance in Prespas for teachers 
and students of dance and ethnography.  Participants have come from 
all over Europe, North and South America, Australia, New Zealand, 
Israel, South Africa, the Ukraine, and India to learn dances from teachers 
representing the different regions of Greece. 
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المالديف
Maldives 

HARUBEE BAND

فرقة هاروبي

هو  بريو  بودو  فن  للفرقة.  الثقافية  االأهمية  ذكر  دون  هاروبي  عن  التحدث  ميكن  ال 

واحد من اأكرث اجلوانب متثيال لثقافتهم. لدى الفرقة العديد من االأغاين التي تدور 

حول ثقافة البودو بريو القدمية. 

قامت الفرقة باأداء مهرجانات دولية يف 15 بلدة خمتلفة. تقوم الفرقة حالًيا بت�ضجيل 

األبوم ، مما دفعها للتقدم اإىل االأمام باأغانيها اجلديدة. �ضيكون التحدي الرئي�ضي هو 

ترجمة �ضخ�ضيتهم الفريدة اإىل �ضكل م�ضجل. يتوجب على هاروبي التغلب على القيود 

يف  والعفوية  باالرجتال  اخلا�ضة  التجارية  عالمتها  لتعبئة  طريقة  اأف�ضل  واإيجاد 

جتربة �ضمعية. 

Harubee cannot be talked about without mentioning the cultural 
relevance of the group. The art of bodu beru is one of the most 
representative facets of Dhivehi culture. Many of the songs circulating 
around the bodu beru scene are so old. 
Harubee has performed in international festivals in different countries 
15 times. From the video profile of harubee in youtube can see the 
countries harubee have performed. The group is currently recording 
an album, pushing the progression further with their new songs. A 
major challenge will be to translate their unique personality into 
recorded form. Unused to the restraint and the set structure of the 
studio environment, Harubee has to overcome these constraints and 
find the best way to pack their brand of improvisation and spontaneity 
into an aural experience. 
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المكسيك

Mexico
Mexican Folklore Ballet Band

فرقة الباليه الفولكلورية المكسيكية

يف  امل�ضتقلة  هيداجلو  والية  بجامعة  املك�ضيكية  الفولكلورية  الباليه  فرقة  ولدت 

اأغ�ضط�س 2014 ، وكانت م�ضوؤولة عن احلفاظ على الن�ضاط الثقايف الأق�ضى درجة.

وقد �ضاركت الفرقة يف اعمال بعدة اماكن مثل: واليات فرياكروز وناياريت ومي�ضواكان 

وت�ضيابا�س و�ضينالوا واأغوا�ضكاليينت�س وبويبال وتالك�ضكاال ، وكذلك مدينة مك�ضيكو ، 

مع اإبراز م�ضاركتها يف غرفة ميغيل كوفاروبيا�س مع عر�س »اإحياء الثقافة«.

�ضاركت الفرقة بن�ضاط يف الرابطة الدولية للفولكلور يف اأمريكا الالتينية ، و قدمت 

الفرقة عرو�س ببلدان مثل: كو�ضتاريكا و�ضيلي وموؤخرا كولومبيا.

كما  املتحدة.  العربية  االإمارات  لدولة  الثقايف  الرتويج  مديرية  اإىل  الفرقة  تنتمي 

�ضاركت يف خمتلف املنتديات واملهرجانات والتبادالت على امل�ضتويات املحلية والوطنية 

والدولية.

El Ballet Folklórico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
nace en agosto del 2014, con la responsabilidad de proyectar el 
quehacer cultural de nuestra máxima casa de estudios.
Ha visitado los estados de: Veracruz, Nayarit, Michoacán, Chiapas, 
Sinaloa, Aguascalientes, Puebla, Tlaxcala, así como la como la Ciudad 
de México destacando su participación en la Sala Miguel Covarrubias 
con la obra “HUASTECA: cultura viva”.
Participa de manera activa en la Asociación Internacional de Folklor 
Latinoamericano, visitando los países de Costa Rica, Chile y 
recientemente Colombia.
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األردن
Jordan

Al ramtha band

الفرقة األردنية للفنون .. الرمثا 

للحفاظ على  ، تهدف  االأردنية  الثقافة  وزارة  تتبع  1988 وهى  الفرقة عام  تاأ�ض�ضت 

عراقة  عن  تعرب  التى  واالأغاين  املو�ضيقى  تقدمي  خالل  من  االأردنى  ال�ضعبى  الرتاث 

الفنانني من  ، وت�ضم جمموعة متميزة من  االأردنية بتنوعها وثرائها  الفنون  واأ�ضالة 

خمتلف االأعمار ، لها العديد من امل�ضاركات فى املهرجانات وامللتقيات فى دول كثرية منها 

 . وبلجيكا  وفرن�ضا  وهولندا  وايطاليا  وامريكا  والنم�ضا  وم�ضر  وتون�س  واليمن  العراق 

وغريها من امل�ضاركات املحلية . وتعتمد على الفنون الرتاثية االأ�ضيلة التى تتميز بها 

كافة املناطق باالأردن.

The band was established in 1988, and it follows the Jordanian ministry 
of culture. It aims to protect and promote the Jordanian traditional art 
through the performance of music and songs that projects the ancient 
Jordanian art with its essence and diversity. The band consists of a 
special group of artists of different ages, who participated in many 
festivals in a lot of countries, like: Iraq, Yemen, Tunis, Egypt, Austria, 
USA, Italy, Holland, France, Belgium.
And many other local participations.
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أرمينيا

Armenia
Information About Artsap Dance Ensemble

 فرقة ارتساب

فرقة ارت�ضاب للرق�س مت افتتاحها عام 2012 يف مدينتني يف نف�س الوقت باأرمينيا. 

يف  املهرجانات  من  العديد  يف  الفرقة  �ضاركت  قد  و  راق�س،   200 من  الفرقة  تتكون 

جيورجيا و يف بالد اخرى حول العامل يف اخلم�س �ضنوات املا�ضية.

منذ عام 2014 ا�ضبحت الفرقة ع�ضو يف احتاد �ضخ�ضيات الرق�س يف ارمينيا. تت�ضمن 

املدير  العامل.  بالد  خمتلف  من  رق�ضات  و  كال�ضيكي،  رق�س  �ضعبي،  رق�س  الفرقة: 

الفني و م�ضمم الرق�ضات اال�ضا�ضي للفرقة هو ادجار كارابتيان. 

Artsap  Dance ensemble was established in 2012 in two cities at the 
same time; in Yerevan city; the capital of the Republic of Armenia and 
in Abovyan city, the administrative center of Kotayk Province of the 
Republic of Armenia. 200 young people dance in the dance school.  
The dance ensemble took part in different festivals in Kobuleti, 
Georgia and in different countries of the world during the last 5years.  
Since 2014 the ensemble has been the member of the Dance Figures 
Union after Vanush Khanamiryan of Armenia. The repertoire of the 
ensemble includes Armenian folk dances, classical dances and 
dances of different nations of the world. 
The main choreographer and the artistic director of the ensemble is 
Edgar Karapetyan.
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كولومبيا
Colombia

Manglares band
فرقة مانجالريس

فرقة ماجنالري�س للرق�س الرتاثي افتتحت عام 2014 يف مدينة �ضانتياجو دي كايل 

الفرقة من  الكولومبي. تتكون  الفن  لتن�ضر  الفرقة عرو�س �ضعبية  بكولومبيا. تقدم 

العديد من الراق�ضني، املو�ضيقيني، و املمثلني.

We are a traditional dance company born on February 19, 2014 in the 
city of Santiago de Cali, we perform folkloric performances to spread 
and promote the folklore of our country and we venture into issues of 
corporate social responsibility, promoting the care of the environment 
through workshops with reusable material, respect for gender and 
values.
We have a group of dancers, musicians, actors and plastic artists
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كازاخستان

Kazakhstan
History of folk song and dance ensemble “Sarytaukum”

فرقة ساريتوكوم لألغاني والرقص الشعبي
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1979 من قبل اأع�ضاء  اإن�ضاء فرقة �ضاريوكوم لالأغاين والرق�س ال�ضعبي يف عام  مت 

جمموعة الهواة يف قرية بيت ثقافة اأك�ضي يف منطقة كورت ال�ضابقة مبنطقة اأملاتي. 

فالدميري  اأثر   ،  1981 عام  يف  موكاراموف.  نوريزباي  هو  للفرقة  فني  خمرج  اأول 

 ،  2011 اإىل عام   1983 اأملانيا. من عام  اإىل  االأوىل  املجموعة  بيرت�ضيف على رحلة 

عام  يف  نورالن  كرميبيكوف  قيادة  حتت  ال�ضعب  لقب  عن  زانزيجيتوف  كالنيز  دافع 

اإىل   2017 من  كايرغازي  وتولني   2017-2014 يف  رم�ضان  ززالن  برئا�ضة   ،  2001

2018. واليوم ، ي�ضرف تور�ضني �ضماكوف على الفرقة.

The Sarytaukum folk song and dance ensemble was created in 1979 
by members of the amateur group at the culture House of Akshi 
village of the former Kurt district of Almaty region. The first artistic 
director is Naurizbai Mukaramov. In 1981 Vladimir Pitersev influenced 
the first ensemble’s business trip to Germany. From 1983 to 2011 
Kalnyaz Zhanzhigitov defended the people’s title under the leadership 
of Kerimbekov Nurlan in 2001, headed by Zhaslan Ramazan in 2014-
2017 and Tolen Kayirgazy from 2017 to 2018. Today, Tursyn Smakov 
is supervising of ensemble.

غانا

Ghana
Shebre Musical And Dance Group

مجموعة شيبري للموسيقى والرقص

، غرب  ، جمهورية غانا  اأكرا  تقليدية مقرها يف  ورق�س  مو�ضيقى  �ضيربي هي فرقة 

تكرمي  الإعادة   ،  2001 عام  املجموعة  بتاأ�ضي�س  اأ�ضينيوه  بيرت  ال�ضيد  قام  اإفريقيا. 

الثقافة االأفريقية والغانية الغنية من خالل املو�ضيقتها والرق�ضها االأ�ضلي.

ت�ضتخدم املجموعة االآالت املو�ضيقية التقليدية للرتفيه عن جمهورها يف العرو�س. 

لدى الفرقة حوايل 45 فنان قدموا  يف املهرجانات والعديد من االحتفاالت يف الداخل 

واخلارج على حد �ضواء، يف بالد مثل: اإ�ضرائيل ، قرب�س ، كوريا اجلنوبية ، ت�ضيلي ، 

بريو ، تركيا ، م�ضر ، نيجرييا ، بنني ، توغو ، جنوب اأفريقيا ، �ضاحل العاج والكامريون.  

قامت الفرقة باأكرث من 100 عر�س يف غانا وكل االأماكن التي ذكرت �ضابقا.

تهدف الفرقة لتكون �ضورة م�ضرفة عن التقاليد االأفريقية للعامل من خالل املو�ضيقى 

والرق�س ، واال�ضتفادة من مواهب ال�ضباب وتطويرها كعمل لهم.

SHEBRE, which literally means, “DESTINY”, is a traditional Music 
and Dance group based in Accra, the republic of Ghana, West Africa.
Mr. Peter Assenyoh founded the group in 2001, to re-invoke the African 
and Ghanaian rich tradition and Culture through Indigenous Music 
and Dance. The group uses traditionally crafted musical instruments 
to entertain its audience and does live performances.
Shebre, has about 45 performers who made up the membership and 
has performed in Festivals and many Ceremonies both home and 
abroad, for instants, Israel, Cyprus, South Korea,Chile, Peru, Turkey, 
Egypt, Nigeria, Benin, Togo, South Africa, Ivory Coast and Cameroon.
Shebre Musical and Dance Group, has done over 100 shows in Ghana 
and all those destinations mentioned above.  We aim to portray 
African tradition to the World through music and dance, which is our 
Destiny, and to tap and develop the talents of young people as an 
employment for them.

53



54

بوروندي

Burundi
Burundian band

 الفرقة البوروندية

الفرقة البوروندية االفريقية تتكون من اع�ضاء �ضغار بال�ضن و لكن لدينا �ضرية طويلة 

مع املهرجان فقد كان لنا ال�ضرف بامل�ضاركة يف االعوام: 1993، 1994، 2000، 2001، 

2006، 2011، 2013، 2014، 2015، 2016، و 2017.

رواندا،  مثل:  جماورة  افريقية  دول  يف  االحتفاالت  من  العديد  يف  اي�ضا  �ضاركت  و 

اوغاندا، كينيا، و غريها. اي�ضا يف بالد مثل: ا�ضبانيا و الهند. 

Indeed, we are a Group of Burundian Drums
who, although young, has a long experience of the Festival for having
the honor to participate in
1993,1994,2000,2001,2006,2011,2013,2014,2015,2016 and 2017 to
high-level cultural events that take place in
different neighboring countries like: Rwanda, Uganda, DRC, Kenya 
and far away
like: Nigeria, Spain.This same year, at the beginning of this month of
February we were in India at the 33rd Surajkund International Crafts
Mela

اإلكوادور

Ecuador
Grupo Reminiscencias
فرقة ريمينيسينسياس

مو�ضيقى  و  الالتينية  امريكا  من  كال�ضيكية  �ضعبية  اإكوادورية  مو�ضيقى  فرقة  هي 

عاملية. افتتحت الفرقة عام 2004 يف مدينة اإبارا باالإكوادور، كبداية كانت تتكون 

بداأو  ذلك،  بعد  امليدا«.  »خافيري  و  امليدا«  »دانيال  ابنيه  و  امليدا«  »انتونيو  اب  من 

3 معزوفات و  يقدمون مو�ضيقى من جميع انحاء العامل و خا�ضة بلدهم. قد �ضجلوا 

البومات. جودة و فنية الفرقة هي التي جعلتها تقدم مو�ضيقاها ببالد عديدة مثل 

الواليات املتحدة االمريكية، ايطاليا، ا�ضبانيا، املك�ضيك... الخ.

)عازف  امليدا  دانيال   - ريكوينتو(  عازف  الثاين،  املغني  )املخرج،  امليدا  خافيري   •
امليدا )عازف غيتار( - فري�ضيال ميندوزا )ال�ضوت،  انتونيو   - املغني االول(  البيانو، 

اال�ضطوانات، املالب�س( - هيوجو بوزو )عازف غيتار( - ارتورو مورا )عازف اورج(

 اإيدواردو ميخيا )عازف طبول(

 is a group of traditional and classical Ecuadorian, Latin American and 
universal music. It was founded in 2004 in the city of Ibarra - Ecuador. 
It begins as a distinctly family group, consisting of the father (Antonio 
Almeida) and his two children (Daniel Almeida and Xavier Almeida).
Since then they began to masterfully perform music from various 
parts of the world, especially the Ecuadorian. They have recorded 3 
instrumental and sung albums. His high quality and artistic versatility 
have allowed him to present his music throughout Ecuador and in 
several countries such as: United States, Italy, Spain, Mexico, etc. 
The instruments interpreted by this group are: requinto (traditional in 
Ecuador) guitar, piano, keyboards, bass, various percussions.
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السعودية

Saudi
Al Jawhara Saudi Folklore Ensemble

 فرقة الجوهرة السعودية للفنون الشعبية

يف  تقريبا  �ضاركت  2005م.   عام  تاأ�ض�ضت  البي�ضي،  احمد  بن  اال�ضتاذ/وحيد  بقيادة  

اغلب املنا�ضبات الوطنية الداخلية واخلارجيه. وهذا �ضبب متيزها النها تعتمد على 

اأبناء كل منطقه لكي يربز ادق تفا�ضيل الرق�ضات ال�ضعبية ولكي نحافظ على املوروث 

وتوؤدي   . ال�ضعبية  واالأزياء  املالب�س  يف  وتطوير  مل�ضات  ا�ضافة  مع  ال�ضحيح،  ال�ضعبي 

اخلبيتي   - ال�ضعودية   العر�ضه  املثال؛  �ضبيل  على  الفلكلورية  االلوان  جميع  الفرقة 

)املنطقه الغربيه مثال رابغ وجده( -  الليوه )املنطقه ال�ضرقيه( - املزمار )املنطقه 

الغربيه مثال جده ومكه واملدينه( - ال�ضامري )جنوب ال�ضعوديه وادي الدو�ضري(

ال�ضيف والعزاوي )جنوب اململكه مثال جازان( - الفري�ضه )املنطقه ال�ضرقيه(

Led by Mr. / Wahid Bin Ahmed Al Bishi, was founded in 2005. The 
band participated in almost all national and international events. The 
band is special, because it depends on the people of each region in 
order to highlight the most accurate details of popular dances and to 
preserve the correct folk heritage, with the addition of fine touches in 
clothing and popular costumes. The band performs all the folk types, 
for example; The Saudi performances:
Khobeiti (Western Region example Rabigh and his grandfather)
 Al Liwa (Eastern Province)
Al Mozmar (the western region example of Jeddah, Mecca and Medina)
Al Samari (South Saudi Wadi Al Dosari)
Al Saif wa Al Azzawi (South Kingdom example Jazan)
Al Fareisa (Eastern Province)
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إندونيسيا

Indonesia
Daey El-Nada Group from Indonesia 

فرقة داعى الندا للتراث اإلندونيسى

2003 ، على يد الفنان  تاأ�ض�ضت الفرقة فى العا�ضمة االإندوني�ضية ) جاكارتا( عام 

 ، الرتاثية  باملو�ضيقى والفنون  املهتمني  الطلبة  اأخيارى ومب�ضاركة عدد كبري من  نور 

الكبري  النجاح  الدينى، ومع  والغناء  االإن�ضاد  االأمر فى  الفرقة فى بداية  تخ�ض�ضت 

ترعاها  التى  للفرق  وان�ضمامها  للقاهرة  انتقالها  بعد  خا�ضة  الفرقة  حققته  الذى 

قبة الغورى برئا�ضة الفنان انت�ضار عبد الفتاح ، بداأت تو�ضع جمال عملها واهتمامها 

لي�ضمل تقدمي كافة اأنواع الرتاث االإندوني�ضي، وتتميز الفرقة باأنها ال تعتمد على اأى 

اآالت املو�ضيقية  لتقدمي فنها ، لكن تعتمد على القدرة ال�ضوتية الب�ضرية التى ميتلكها 

اأفرادها .

The band was established in the Indonesian capital Jakarta in 2003 
by Nur Akhiari to comprise a large number of students interested in 
traditional arts and music.  At the beginning, the band only performed 
religious songs. Owing to its great success after moving to Cairo 
and joining the groups performing at Kubbet Al-Ghouri under the 
management of Entissar Abdel-Fattah, the group started to present 
all types of Indonesian heritage. The band’s uniqueness lies in its 
performance of music using human vocals instead of instruments 
and for singing in Arabic and English as well through Acapella type 
of music.
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السنغال

Senegal
Tographte Sunu Percu Danse 

فرقة سونو بيرسو للرقص

تاأ�ض�ضت الفرقة يف عام 2015 ، يف  منطقة فا�س ال�ضعبية ، يف داكار بال�ضنغال من قبل 

�ضعبة  بيئة  يف  بالتنظيم  االهتمام  بدافع  املنطقة.   �ضكان  من  ال�ضباب  من  جمموعة 

والثقافة  الفنون  املجموعة اختارت  لكن تلك  للهروب منها،  ال�ضباب فيها  حيث ي�ضعى 

الإدخال اأنف�ضهم يف احلياة  املهنية.  بعد عدة مبادرات وتعاون عدة جهات، قرروا تفعيل 

مهرجان«نوين اك يني«  لت�ضليط ال�ضوء على االإمكانات الثقافية لي�س فقط للفنانني من 

املجموعة ، ولكن اأي�ضا جميع الفنانني املحليني، ولتقدمي اإطار للتعبري  والن�ضر الثقايف 

ملقاطعة فا�س.  و قد متكنوا من متثيل ال�ضنغال يف م�ضر وجنوب اأفريقيا.  بداأوا العديد 

من االأن�ضطة جلمع  ال�ضباب من اأجل تبادل اخلربات وتعزيز الروابط بني �ضكان احلي.

L›Association SUNU PERCU DANSES a été mise en place en 2015, dana le 
quartier populaire de Fass, à Dakar par un groupe de jeunes natifs du quartier. 
Motivés par un souci de structuration et d›organisation dans r›environnement 
ifficile où les jeunes cherchent à s›en sortir, eux ont choisi les arts et la 
culture pours entreprendre à s›insérer dans la vie professionnelle. Après 
plusieurs initiatives et plusieurs collaborations, et face à l›inexistence d›une 
manifestation digne de ce nom dans leur environnement immédiat, ils ont 
décidé de mettre en place le « Festival NIUN AK YEEN, pour mettre en valeur 
leurs potentialités culturelles, les artistes du groupe, mais aussi tous les 
artistes de la localité et offrir un cadre d›expression et de diffusion culturel 
pour le quartier de Fass. Jeunes, sérieux, et engagés, ils ont pu grace à ce 
potentiel et malgré la jeunesse de leur groupe, représenter le Sénégal à des 
manifestations internationales, en Egypte et en Afrique du Sud. Ils ont initié 
plusieurs activités pour rassembler les jeunes dans un souci de partoge de 
savoir-faire et d›expériences et pour raffermir les liens 9 entre les habitants 
du quartier.
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Description de la troupe “guinea”

فرقة غنيا للفنون التراثية

غانا  جمهورية  ل�ضلطات  ال�ضيا�ضية  االإرادة  خالل  من  للباليه  الفرقة  اإن�ضاء  مت   

مب�ضاهمة فنية ولوج�ضتية من الفنان االأمريكي من اأ�ضل اأفريقي »هاري  بيالفونتي« 

عام 1964 على جزر لو�س ، وحتديدا يف كا�ضا.  املهمة الرئي�ضية لهذه الفرقة  كانت 

تعزيز الن�ضاط الفني الوطني وال زالت تن�ضر الفولكلور الغيني. منذ ن�ضاأة الفرقة ، 

مت و�ضع برنامج ناجح لها، والذي �ضمح لها باإنتاج اأعمال عالية اجلودة مثل: »االأم«، 

»امل�ضدر« ، »ماندن موري« ، »اأنيواال »،« �ضرييناد من  العذارى »هرم االإيقاعات« ، »ن«، 

»فاكابا«،اإلخ...

 Ce ballet est créé per la volonté politique des autorités de la première 
République avec l›apport artistique et logistique de lartiste afro 
américain Harry BELAFONTE en 1964 sur les nles de Loos, précisément 
à Kassa. La mission principale de cet ensemble artistique national 
était et demeure la valorisation et la promotion du folklore guinéen. 
Dés sa création, il mit sur pied un programme performant qui lui 
permit de réaliser des oeuvres de hautes factures telles: «La mère» 
«La source», «Manden-Mory», Anniwala» «N›fakaba», «Sérénade des 
vierges» «Pyramide des rythmes», etc

 غينيا
االستوائية
Equatorial 

Guinea
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الكونغو 
الديموقراطية

Congo
The Nsango Mbonda Ensemble

فرقة نسانغو مبوندا

منذ اإن�ضائها يف عام 2004 ، ميزت املجموعة نف�ضها با�ضتخدام الطبول لتربز نف�ضها عن 

الفرق املوجودة التي �ضرعت يف احلداثة.

ا�ضتخدام االآالت القدمية ال يعني اأن الفرقة مقيدة يف اإيقاعاتها ورق�ضاتها. املجموعة 

ترحب بجميع االجتاهات املو�ضيقية التي ميكن اأن توؤديها باأدواتها.

ومبدعي  املوؤدين  املوهوبني،  ال�ضباب  االإيقاعني  من  مبوندا  ن�ضانغو  جمموعة  تتكون 

االإيقاعات والرق�ضات.

مع وجود اأربعة عرو�س مت اإن�ضاوؤها بالفعل، ا�ضتناًدا اإىل االإيقاع اأحياًنا واأحياًنا على 

الغناء والرق�س  وت�ضافر املجموعة وتواجه امل�ضاهد الدولية دون تعقيدات.

بوجمبورا   ، )رواندا(  كيغايل   - اإفريقية  مدن  زيارة  اإىل  الفرقة  اإنتاجات  اأدت 

)بوروندي( ، اآ�ضيوي - بكني و�ضينجيانغ )ال�ضني(.

Dès la création en 2004, le groupe se distingue par l›utilisation des 
percussions pour se démarquer des groupes existants, qui se sont lancés 
dans le modernisme.
Utiliser les instruments anciens ne signifie pas s›enkyster dans le traditionnel 
par les rythmes et les danses. Le groupe est ouvert à tous les courants 
musicaux qu›il peut exploiter avec ses instruments de prédilection. 
Le groupe Nsango Mbonda est constitué de jeunes artistes percussionnistes 
talentueux, interprètes et créateurs de rythmes et danses. 
Avec ses quatre spectacles déjà créés, basés tantôt sur les percussions -«  
Nsango » et « Lokito » - tantôt sur le chant et la danse - « Kinsaki » et « Nkota » 
- le groupe sillonne le territoire national et affronte les scènes internationales 
sans complexe.  
Ses productions l›ont amené à visiter des villes africaines – Kigali (Rwanda), 
Bujumbura (Burundi), asiatiques - Pékin et Xinjiang (Chine).
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الصين

China
Kaifeng Pangu Drum Art Troupe

فرقة كايفنغ بانغو للفنون الموسيقية

منذ تاأ�ضي�ضها ، ُدعيت فرقة كايفنغ بانغو يف العديد من املنا�ضبات الوطنية الكربى ، مثل 

، واالحتفال باليوم  ، وحفل افتتاح معر�س كومنينغ العاملي  عودة هوجن كوجن وماكاو 

الوطني اخلم�ضني يف ميدان تيان اآن من ، و معر�س �ضانغهاي العاملي عام 2011 وما اإىل 

ذلك. على مر ال�ضنني ، ح�ضلت الفرقة على العديد من اجلوائز الوطنية والدولية ، مبا 

يف ذلك 9 ميداليات ذهبية من معر�س الزهور ال�ضعبي الوطني ، و 4 ميداليات ذهبية 

الوطنية  امل�ضابقة  يف  الذهبية  امليداليات  من  والعديد   ، الدويل  يانغكو  مهرجان  يف 

للرق�س. يف عام 2008 ، مت اإدراجها يف املجموعة الثانية من الرتاث الثقايف. باالإ�ضافة 

اإىل ذلك ، تناف�ضت الفرقة  يف امل�ضابقة الوطنية التا�ضعة للرق�س و الطبول واملو�ضيقى 

يف عام 2009 وفازت بجائزة »�ضانغ« ، وهي اأعلى جائزة لفن ال�ضوكة ال�ضيني.

Since its foundation, Kaifeng Pangu Drum Art Troupe has been invited 
and performed in many national major occasions, such as Hong Kong 
and Macao’s return, the opening ceremony of Kunming World Expo, 
the celebration of the 50th National Day at Tian’anmen Square, and 
2011 Shanghai World Expo etc. Over the years, the troupe has been 
awarded many national and international prizes, including 9 gold 
medals of National Folk Flower Fair, 4 gold medals of International 
Yangko Festival, and several gold medals of National Square Dancing 
Competition and National Drum Dancing Competition. In 2008, it was 
listed on the second group of the National Intangible Cultural Heritage. 
In addition, Kaifeng Pangu Drum Art Troupe competed in the 9th 
National Folk Drum Dancing & Drum Music Competition in 2009 and 
won the “Sange Award”, the highest award of Chinese fork art.
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السودان

Sudan
Nuban Arts Group of Sudan Badhai Folk Dance of Bundelkhand Region 

فرقة بادهاي للرقص الشعبي في منطقة بوندلخاندفرقة السودان للغناء الشعبي »ستونه»

�ضتونه .. مطربة وممثلة من مواليد ال�ضودان 1962 ومقيمة فى م�ضر خريجة جامعة 

ال�ضودان للعلوم والتكنولوجيا ق�ضم ال�ضكرتارية كما در�ضت امل�ضرح واملو�ضيقى يف معهد 

املو�ضيقى وامل�ضرح قدمت العديد من امل�ضرحيات .

و�ضوي�ضرا  وبلجيكا  الدمنارك  من  كل  يف  الدولية  املهرجانات  من  العديد  يف  •�ضاركت 
وفرن�ضا واأملانيا والنم�ضا ورو�ضيا والبو�ضنة والهر�ضك...

Satoona is a Sudanese singer and actress born in 1962. She graduated 
from Sudan University for Science and Technology, Secretary 
Department. She also studied theatre and music at the Theatre and 
Music Institute where she performed in many plays.
besides being one of the most famous henna artists in the Arab 
world.  She participated in many international festivals in Denmark, 
Belgium, Switzerland, France, Germany, Austria, Russia, Bosnia and 
Herzegovina and others.
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الهند

India

للرق�س  بادهاي  والرق�س«. تقدم فرقة  الغناء  يبداأ  بفرح  يقفز قلب رجل  »عندما 

ال�ضعبي الرق�س ال�ضعبي النموذجي لبوندل خاند، معربة عن موقف النا�س. غالبية 

مثل:  التجارب،  او  الكوارث  وقت  يف  �ضيتاال  باالإلهة  يوؤمنون  خاند  بوندل  يف  النا�س 

الفي�ضان ، املر�س ، عند بدء م�ضاريع جديدة ، وهكذا. اأي�ضا ، يف منا�ضبات مثل: الزواج 

م�ضاعدتها  ويطلبون  املفاجئني  وال�ضفاء  االإغاثة  االإلهة  من  يطلبون  الوالدة.  اأو 

االآلة  اإيقاع  وي�ضبطوا  اليها  يذهبون  تتحقق،  اأو  مُتنح  �ضالتهم  كانت  واإذا  وبركتها. 

بالذات  االإيقاع  هذا  وي�ضمى  خمتلفة،  رق�س  خطوات  يوؤدون  و  ال�ضعبية  املو�ضيقية 

»بادهاي«.

“When a man›s heart leaps with joy he starts singing and dancing”.  
Badhai Folk Dance band performs the typical folk dance of Bundel 
Khand, expressing the attitude of the people. The majority of the 
people of Bundel Khand believe in Goddess Sheetala at the time of 
calamities, such as: flood, sickness, at the commencement of new 
ventures, and so on. Also, on occasions like: marriage or birth. They 
beseech the goddess for the sudden relief and recovery and for her 
help and blessing. If their prayer is granted or wish fulfilled, they 
go to Goddess Sheetal and tune in the rhythm of the folk musical 
instrument and they perform various steps, this particular rhythm is 
also called «Badhai». 
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فلسطين
Palestinian

Faloja Popular Arts

فرقة الفالوجا للفنون الشعبية

االأحمر  للهالل  تابعة  وهى   ،1983 عام  فى  ال�ضعبية  للفنون  الفالوجا  فرقة  تاأ�ض�ضت 

اإبراز الهوية الفل�ضطينية عن طريق  الفل�ضطينى بالقاهرة. هدفنا هو ن�ضر الرتاث و 

عرو�ضنا الفولكلورية. مثلنا فل�ضطني يف العديد من املهرجانات الدولية ، مثل »مهرجان 

جر�س الدويل للفنون ال�ضعبية)االردن(، مهرجان بغداد)العراق(، مهرجان ال�ضودان 

)بال�ضودان( ومهرجان االإ�ضماعيلية )م�ضر( عدة مرات«. كما قدمت الفرقة عرو�ضها 

على الكثري من امل�ضارح بالقاهرة مثل »االأوبرا، اجلمهورية، البالون ، ال�ضاقية وغريها« 

وكذلك على العديد من م�ضارح وزارة الثقافة امل�ضرية،واأحييت العديد من املنا�ضبات 

الوطنية والقومية.

Faloja Popular Arts was established in 1983, belonging to the 
Palestinian Red Crescent in Cairo Our goal is the dissemination of 
heritage and to highlight the Palestinian identity through folkloric 
performances, We represent Palestine in many international festivals, 
such as the international «Jerash Festival International Folk Arts 
(Jordan), the festival of Baghdad (Iraq), the festival of Sudan (Sudan), 
the Festival of Ismailia (Egypt) several times.» The Division also made 
submissions on many of the theaters in Cairo such as the Opera 
House, the Republic, the balloon, sakyat al sawy and other», as well 
as the many theaters of the Egyptian Ministry of Culture, and many 
national events.
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Kanaan Ensemble for Palestinian Culture and Arts.

فرقة كنعان للثقافة والفنون الفلسطينية

هى فرقة م�ضتقلة تهتم  بتقدمي  الغناء الرتاثى الفل�ضطيني بكافة الوانه الفلكلورية عن طريق الدبكة 

والغناء ، وذلك للحفاظ على الهوية الثقافية الفل�ضطينية . 

منظمة  مهرجان   ، واالأ�ضتعرا�ضية  ال�ضعبية  للفنون  اإبداع  م�ضابقة  فى  جوائز   عدة  على  الفرقة  ح�ضلت 

التعاون االأ�ضالمى ، وملتقى ال�ضباب  للمبادرات العربية.

�ضاركت الفرقة اأي�ضا فى عدة فعاليات حملية ودولية منها:

مهرجان الرتاث والفلكلور بعيون عربية ، ملتقى املبادرات العربية التابع لوزارة ال�ضباب والريا�ضة، حفل 

مهرجان  باالأ�ضكندرية،  العامة  والقن�ضلية  فل�ضطني  دولة  ل�ضفارة  التابع  الفل�ضطيني  ال�ضعب  مع  الت�ضامن 

منظمة التعاون اال�ضالمي ، مهرجان اأ�ضوان الدوىل للفنون، امللتقى ال�ضبابي للك�ضافة العربية.

Is an independent group dedicated to presenting the Palestinian folk singing in all its 
folklore forms, through dabke and singing, in order to preserve the Palestinian cultural 
identity.
The group won several awards in the Ibda›a Competition for Local Arts and 
Performances, the Festival by the Organization of Islamic Cooperation, and the Youth 
Forum for Arab Initiatives. 
The group also participated in several national and international events:
Festival of Heritage and Folklore through Arab Eyes, Forum of Arab Initiatives under 
the Ministry of Youth and Sports, The solidarity ceremony with the Palestinian people 
by the Embassy of the State of Palestine and the General Consulate of Alexandria, the 
Organization of Islamic Conference, Aswan International Art Festival, Youth Forum for 
Arab Scouts.
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Syria

Syria for Traditional Arts
فرقة سوريا للفنون الشعبية

فرق مقيمة في مصر

Groups living in Egypt 

سوريا
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تاأ�ض�ضت الفرقة على يد الفنان حممود ر�ضا باال�ضرتاك مع الفنان على ر�ضا والفنانة فريدة 

فهمى ، وقدمت الفرقة اأول عرو�ضها على م�ضرح االأزبكية يف اأغ�ضط�س عام 1959 ، و�ضمم 

حممود ر�ضا الرق�ضات التي ا�ضتوحاها من فنون الريف وال�ضواحل وال�ضعيد والربية ، وقام 

باإخراجها حتت اإ�ضراف الدكتور ح�ضن فهمي .

الفرقة  واأ�ضبحت  الثقافة.  وزارة  اإىل  الفرقة  ب�ضم  جمهوري  قرار  �ضدر   1961 عام  ويف 

طافت   ، البالون  م�ضرح  اأخرهًا  عديدة  واأماكن  م�ضارح  بني  الفرقة  انتقلت   ، للدولة  تابعة 

الفرقة دول العامل ، واحتلت املراكز االأوىل يف معظم املحافل واملهرجانات الدولية والتي 

ح�ضرها معظم ملوك وروؤ�ضاء الدول، وقدمت حوايل اأكرث من 3000 عر�س يف م�ضر والعامل 

م�ضرح  وجنيف.  نيويورك  يف  املتحدة  االأمم  هيئة  م�ضرح   . منها  العاملية  امل�ضارح  اأكرب  على 

االأوملبيا بباري�س. م�ضرح األربت هول بلندن. م�ضرح بيتهوفن يف بون. م�ضرح �ضتان�ضالف�ضكي 

الدولية  وامل�ضاركات   ، العاملية  العديد من اجلوائز  ال�ضوفيتي. كما ح�ضلت على  االإحتاد  يف 

الكربى ، وقدمت الفرقة بطولة بع�س االأعمال ال�ضينمائية منها اأفالم . اأجازة ن�ضف ال�ضنة 

، غرام يف الكرنك ،حرامي الورقة ، الرجل الثاين .

The band was founded by artist Mahmoud Reda jointly with artist 
Ali Reda, and artist Farida Fahmy, and the band presented its first 
performances on the Uzbek theater in August 1959, and Mahmoud Reda 
designed the band’s dances which are inspired by the countryside’s 
arts, coastal arts and wilderness arts, and has to direct them under 
the supervision of Dr. Hassan Fahmi. In 1961, a republican decree 
was issued to include the band in the Ministry of Culture, which made 
the band belong to the country. The band moved between theaters 
and many places, most recently the balloon theater. The band toured 
the world, and took the first place in most international forums and 
festivals, which was attended by most of the kings and presidents, and 
presented about more than 3,000 performances in Egypt and the world 
on the world›s largest theaters, including: The United Nations Theater 
in New York and Geneva, the Olympia Theater in Paris, the Albert Hall 
Theater in London, the Beethoven Theater in Bonn, the Stanslavsky 
Theater in the Soviet Union. It has also acquired numerous international 
awards and major international participations. The band has starred 
in a number of movies, including: Half-Year Vacation, Love in Karnak, 
Paper thief, Second Man.

فرقة رضا للفنون الشعبية

Reda Folk Art Ensemble.
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تعترب من اأهم واقدم فرق الفنون ال�ضعبية يف م�ضر ويرجع تاريخ ان�ضائها اىل عام 1960 

بقرار من د.ثروت عكا�ضة وزير الثقافة يف ذلك الوقت ، وكان الهدف من ان�ضاء الفرقة هو 

التاأ�ضيل لكافة الرق�ضات ال�ضعبية مبا ت�ضمله من العادات والتقاليد 

ا�ضهمت كوادرها  يف دعم  كما   ، دولة   100 من  اأكرث  الفنية  يف  الفرقة عرو�ضها  وقدمت 

وان�ضاء اكرث من 80 فرقة للفنون ال�ضعبية يف اقاليم م�ضر. و�ضاركت يف ع�ضرات املهرجانات 

واملنا�ضبات خارج م�ضر منها املهرجان ال�ضياحي الدويل با�ضبانيا،  ومهرجان داكار للفنون 

ال�ضعبية بال�ضنغال ، ومهرجان دم�ضق امل�ضرحي ب�ضوريا ، ومهرجان الربيع بالعراق وموؤمتر 

 ، اأملانيا  يف  بتوجنن  العربي  واملهرجان   ، ابابا  باأدي�س  االفريقية  للدول  والروؤ�ضاء  امللوك 

ومهرجان والت ديزين باأمريكا عام ، ومهرجان تايجون الدويل بكوريا اجلنوبية ، ومهرجان 

�ضقلية بايطاليا ،  دولة االمارات العربية ، وقد ح�ضدت الفرقة ع�ضرات اجلوائز فى عدة 

مهرجانات عاملية ، وقد اهتمت الفرقة موؤخرا بتدوين تراثها الفني فان�ضاأت مكتبة فنية 

التي جمعتها من االقاليم  وافالما ت�ضجيلية  ال�ضعبية  املو�ضيقية  لعرو�ضها  �ضرائط  ت�ضم 

و�ضورا واأر�ضيفا �ضخما للدعاية واملطبوعات اخلا�ضة بها يف عرو�ضها داخل م�ضر وخارجها.

It is considered one of the most important and oldest folk arts teams 
in Egypt. The date of its creation was established in 1960 by a decision 
by the Minister of Culture at the time. The aim of establishing the band 
was to root all popular dances, including customs and traditions. The 
band performed in more than 100 countries, and contributed with its 
calibers in support and establishment of more than 80 folklore groups 
in the provinces of Egypt. It participated in dozens of festivals and 
events outside of Egypt, including the International Tourism Festival 
in Spain, the Dakar Folklore Festival in Senegal, the Damascus Theater 
Festival in Syria, the Spring Festival in Iraq, the Conference of Kings 
and Presidents of African Countries in Addis Ababa, the Arab Festival 
in Tetungen in Germany, the Walt Disney Festival in America, South 
Korea, Sicily Festival in Italy, UAE. The group has won dozens of 
awards in several international festivals. The band has recently been 
keen to write down its artistic heritage and has established an artistic 
library with tapes for its popular music performances collected from 
the regions, documentaries, images, and a huge archive for publicity 
and publications for its performances inside and outside Egypt.

الفرقة القومية للفنون الشعبية

The National Folk Art Ensemble
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تتكون الفرقه من 30 �ضاب وفتاه من ابناء حمافظه بور�ضعيد املوهوبني يف االداء احلركي واملحبني للفن ال�ضعبي امل�ضري

�ضاركت الفرقه يف العديد من املهرجانات واالأحداث الدوليه واملحليه وح�ضلت علي العدد من اجلوائز اجلماعيه والفرديه

تقدم الفرقه لوحات م�ضتوحاه من اقليم القناه وبانوراما للمحافظات امل�ضريه

الفرقه تدريب احمد العجمي - ت�ضميم واخراج عمرو عجمي

The band consists of 30 members from Portsaid who are very talented in kinetic performances 
and are dedicated to the traditional Egyptian art.
The band participated in many festivals and international as well as national events. It also won a 
lot of awards. The band presents sketches inspired by the Egyptian heritage of the Canal region. 
The choreographer of the band is Ahmed Alagami, and the director is Amr Alagami.

فريق المركز القومي للفنون الشعبيه ببورسعيد
The National Center for Traditional Arts in Portsaid Band

ال�ضباب  ملديريه  التابع  املدن  �ضباب  ملراكز  العام  االحتاد  فى  وت�ضارك  بالقليوبيه  والريا�ضه  ال�ضباب  ملديريه  التابعه    

والريا�ضه بالقليوبيه. ح�ضلت على العديد من اجلوائز من خالل امل�ضاركت فى املهرجانات وامل�ضابقات ومنها: مهرجان الفنون 

باالق�ضر لعام2018 املركز االول جمهوريه، م�ضابقه حمافظه القليوبيه للفنون ال�ضعبيه واملو�ضيقى امل�ضاحبه، م�ضابقه الفن 

كنوز مبديريه ال�ضباب والريا�ضه بالقاهره لعام 2017وح�ضوله على املركز االول واف�ضل م�ضمم ومدرب. كما �ضاركت الفرقة 

يف الدورة ال�ضاد�ضة من املهرجان الدويل للطبول والفنون الرتاثية 2018

Which is affiliated to The Youth and Sports Directorates in Qalyubia and participates in the General 
Union of Youth Centers in Qalubiya. The band received many awards through participating in 
festivals and competitions, including: Arts Festival in Luxor for 2018 the first place Republic, 
Competition of Qalubiya Governorate For the popular arts and music accompanied, Art’s 
treasures Competition of the Directorate of Youth and Sports in Cairo in 2017, and obtained first 
place and the best designer and coach. It also participated in the sixth session of the International 
Festival of Drums and Traditional Arts 2018

فرقه ابداع القليوبيه للفنون الشعبيه
Ibda’ band of Qalubiya for Traditional Arts

�ضمم  �ضمك«.  »اأحمد  ال�ضعبي  والفلكلور  الرتاث  جمال  يف  الباحث  يد  على  بالقاهرة  والريا�ضة  ال�ضباب  مبديرية   2016 عام  تاأ�ض�ضت 

للفنون  الفنية يف خمتلف ربوع م�ضر  وح�ضلت على املركز االأول لثالث �ضنوات   اإحتفاالت  ال�ضغري« �ضاركت يف  الفنان »عربي  اأعمالها 

ال�ضعبية بالقاهرة واملراكز االأوىل على م�ضتوى اجلمهورية، قامت با�ضتقبال وعمل احلفالت الفنية اخلا�ضة للوفود العربية واالأجنبية 

التي تزور م�ضر، مت تكرميها على تفوقها الفني يف جمال الفنون ال�ضعبية واالإ�ضتعرا�ضية والرتاثية .قدمت حفالت فنية يف كثري من 

املنا�ضبات

The band was established in 2016 in the Directorate of Youth and Sports in Cairo and was founded and 
directed by poet and researcher in the field of folklore «Ahmed Samak». Its artwork was designed by the 
artist «Arabi Alsaghir» And trained by: The artist «Nour Nader» Artist «Atef Abdullah»The group participated 
in many artistic celebrations in different parts of Egypt. It also won the first place for three successive years 
of the folk arts in Cairo. Also, the group won the first centers in the competitions of popular arts by the 
Ministry of Youth and Sports and the General Federation of Urban Youth Centers.

فرقة نجوم القاهرة للفنون الشعبية 
Cairo Stars Folk Art Group
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ال�ضباب   مبديرية  الفنون  مركز  تتبع  وهى  اجليزة  ملحافظة  قومية  كفرقة  اعتمادها  ومت   1986 عام  الفرقة  تاأ�ض�ضت 

والريا�ضة . وتهدف الفرقة اىل احلفاظ على املوروث ال�ضعبى واعادة تقدمي االأعمال الفنية الكبرية كاالأوبريتات الغنائية 

اال�ضتعرا�ضية امل�ضرية .  ا�ضرتكت الفرقة يف العديد من املهرجانات املحلية ولها اي�ضا العديد من امل�ضاركات الدولية العربية 

واالأوروبية ويتكون اأع�ضاء الفرقة من طلبة وطالبات اجلامعات واملعاهد باالأ�ضافة اىل املدر�ضة

It was established in 1986 and became the  national group for Giza Governorate, which 
is affiliated to the Youth and Sports Directorate. It aims to preserve folkloric heritage 
and re-produce great artistic works, such as Egyptian musical operettas. The group 
participated in many local festivals, in addition to many international Arab and European 
festivals. The group consists of students of universities, institutes and schools.

فرقة الجيزة القومية للفنون الشعبية 
Giza National Folk Arts Group



�ضيد  الفنان  الراحل  ال�ضتينيات على يد  تاأ�ض�ضت فى   ، النوبى القدمي  التى حتافظ على الرتاث  الفرق  اأهم  وهى تعترب من 

ولبنان  واالأردن  والدمنارك  اجنلرتا  فى  اأوروبية  جوالت  فى  و�ضاركت  متعددة  اأماكن  فى  املتنوعة  عرو�ضها  قدمت  جمال، 

و�ضاركت موؤخرا فى احتفالية تد�ضني املنظمة االإفريقية لل�ضياحة والتنمية مبركز املنارة للموؤمترات بروؤية فنية للمبدع 

انت�ضار عبد الفتاح .

It is considered one of the most important bands that preserve the ancient Nubian heritage. It 
was founded in the 1960s by the artist Sayed Gamal. It presented its various shows in many 
places and participated in European tours in England, Denmark, Jordan and Lebanon. It 
recently participated in the inauguration ceremony of the African Organization for Tourism and 
Development in The Manara Conferences Center by the artistic vision of Mr. Entessar Abdel 
Fattah.

فرقة نوبا نور للفنون التراثية النوبية
Nuba Nour Ensemble for Nubian Art Heritage
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تاأ�ض�ضت الفرقة عام 1990 على يد الفنان انت�ضار عبد الفتاح بعد رحلة طويل جال فيها فى اقاليم م�ضر املختلفة باحًثا عن 

�ضر تفرد ال�ضخ�ضية امل�ضرية ، ليوؤلف اأورك�ضرتا �ضعبي ي�ضم فى جنباته اأهم االآالت املو�ضيقية ال�ضعبية املختارة من اأقاليم 

م�ضر املختلفة والتي ترمز اإىل ال�ضخ�ضية امل�ضرية الرتاثية وهى اإحدى الفرق التابعة ملركز اإبداع قبة الغورى  - �ضندوق 

التنمية الثقافية.

The group was established in 1990 by Entisar Abdelfattah after a long tour all over Egypt’s 
different governorates in attempt to uncover the secret behind the uniqueness of the Egyptian 
character. The journey ended with the formation of a folkloric orchestra to include a selection of 
the most important traditional musical instruments Owing to the group’s great success, several 
Egyptian ministries nominated it to present artistic shows on the margin of events held abroad. 
which is a troupe affiliated to the Cultural Development Fund

فرقة الطبول النوبية واآلالت الشعبية
Nubian Drums and Folk Instruments

يعود الف�ضل االأول للفنان زكريا احلجاوى الذى قام بعدة رحالت فى قرى م�ضر لتجميع الفنانني ال�ضعبيني من مو�ضيقيني 

اأول فرقة للفنون ال�ضعبية فى م�ضر باأ�ضم فرقة الفالحني ثم جاء بعدها الباحث  اأثمرت عن تكوين  ومطربني وراق�ضني 

ال�ضعبية  للمو�ضيقى  القومية  الفرقة  ال�ضعبية وكون  باملو�ضيقى  اهتموا  الذين  املو�ضيقيني  املثقفني  اأحد  �ضليمان جميل وهو 

1993 ، وتتكون الفرقة من االآالت ال�ضعبية التى تعرب عن الفلكلور ال�ضعبى امل�ضرى االأ�ضيل كاملزمار والرباب والغاب  عام 

اإبداعات  من  اأخرى  مناذج  بجانب  ال�ضعبية  الرتاثية  االأغانى  من  مناذج  الفرقة  وتقدم  وغريها  اإيقاع  واالآت  وال�ضم�ضمية 

اأع�ضاء الفرقة .وتعد الفرقة القومية للمو�ضيقى ال�ضعبية من اأهم الفرق ال�ضعبية فى م�ضر ، والتى طافت دول العامل حتمل 

الرتاث والفلكلور ال�ضعبى امل�ضرى لت�ضعه على خريطة الثقافة ال�ضعبية الدولية وت�ضدره لالإن�ضانية .

Thanks to the artist Zakaria Hajawi, who made several trips in the villages of Egypt to collect 
popular artists made up of musicians, singers and dancers; which resulted in the formation of 
the first folklore group in Egypt named The Villagers. Then came researcher Suleiman Jamil, 
one of the musical intellectuals who were interested in popular music and in the formation of the 
National Music Band In 1993. The band consists of folk instruments that express the Egyptian 
folklore such as mouzmar, alrabab, algab, alsemsemeya, and other rhythmic instruments. The 
band presents forms of traditional folk songs along with other forms of creativity.
The National Folk Music Ensemble is one of the most important folk groups in Egypt, which 
toured the world, carrying the Egyptian folklore on the map of international culture and release 
it to humanity.

الفرقة القومية للموسيقى الشعبية
National Folk Music Ensemble
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 تاأ�ض�ضت الفرقة عام 1860 على يد ال�ضاوي�س ح�ضب اهلل ، وهى تعد اإحدى فرق الفنون ال�ضعبية القليلة التى تنتمى ملحافظة 

القاهرة، وكانت اأحد العالمات البارزة �ضمن فناين �ضارع حممد على ،  وهى تقدم املو�ضيقى االحتفالية القريبة من املو�ضيقات 

الع�ضكرية 

The band was established in 1860 by Sergeant Hassaballah. It is one of the very few folkloric 
groups originating from Cairo and one of the landmarks among Mohamed Ali artists. It performs 
celebrative music close to military style and it became associated with Egyptian traditional 
celebrations. 

فرقة حسب اهلل وفنون القاهرة فى 1000 عام
Hassaballah Band Cairo in One Thousand Years 



الدرا�ضية  الف�ضول  من  جمموعة  تن�ضاأ  دانزون  �ضتوديو 

�ضواًء كان هدفه ممار�ضة   للرق�س.  �ضامال  لتقدم تعليمًا 

ممتعة،  بهواية  اال�ضتمتاع  جمرد  اأو  كمهنة  الرق�س 

فتقدم املعرفة واخلربة لتحقيق هذا الهدف!

ميتلك اال�ضتوديو مدربني حمرتفني على جميع امل�ضتويات 

املهارية. 

يقدمون جمموعة من املهارات مثل: تاب دان�س - رق�س 

الباليه - رق�س معا�ضر - هيب هوب  - بريك دان�س

At Danzon Studio we have created a group of classes 
to offer you a comprehensive dance education. 
Whether your goal is to dance as a profession or 
just enjoy an enjoyable hobby, we offer you the 
knowledge and experience to achieve your goal!
Professional trainers at all skill levels. You will 
feel the strength, energy and commitment that we 
hope to follow - Tap Dance - Ballet - Contemporary 
- HipHop - Break dance

ستوديو دانزون
Danzone Studio
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فرقة مو�ضيقية من حمافظة بور�ضعيد وم�ضروع الإن�ضاء اورك�ضرتا متكامل من االأطفال ، تاأ�ض�ضت عام 2014 على يد الدكتور راجي املقدم - 

ا�ضتاذ البيانو بكلية الرتبية النوعية بجامعة بور�ضعيد . وتتكون من 25 عازف ترتاوح اأعمارهم  من 6 ايل 14 �ضنة وتعزف اأنواع خمتلفة 

من املو�ضيقيات التقليدية ال�ضرقية والعاملية، �ضاركت يف العديد من امل�ضابقات واملهرجانات علي م�ضتوي اجلمهورية ، ح�ضلت علي املركز 

االول لعامني متتاليني 2017 و 2018 يف م�ضابقة كنوز م�ضرية التي تقيمها االإدارة املركزية للطالئع بوزارة ال�ضباب والريا�ضه. نظمت 

الفرقة املهرجان االأول ملو�ضيقي الطفل امل�ضري �ضبتمرب 2017 بكيدزانيا، اأقامت حفل مو�ضيقي ب�ضاقية ال�ضاوي اغ�ضط�س 2018 بقاعة 

النهر ، �ضاركت الفرقة يف احتفالية وطنية بوحدات املظالت بح�ضور وزير ال�ضباب والريا�ضه وقيادات اجلي�س امل�ضري �ضبتمرب 2018.

A musical group from Port Said Governorate and a project to establish an integrated orchestra of children. It was founded 
in 2014 by Dr. Raji El-Mokdam, a piano teacher at the Faculty of Specific Education at Port Said University. It is composed 
of 25 musicians from the ages of 6 to 14 years and plays different types of traditional oriental and international music. 
Participated in many competitions and festivals at the level of the Republic, it won the first place for two consecutive years 
2017 and 2018 in an Egyptian Treasures’ competition organized by the Central Department of Pioneers at the Ministry of 
Youth. The band organized the first festival of Egyptian children›s music in September 2017 in Kizadania. It held a concert 
at Sawy Culturewheel in August 2018 at the River Hall. The band participated in a national celebration with parachutes units 
in the presence of the Minister of Youth and Sports and the Egyptian army lead figures.

وألول مره أوركسترا األنامل الصغيرة 

Alanamel Alsaghira Orchestra

احدي الفرق املو�ضيقية امل�ضرية املكونة من جمموعة من الفنانني امل�ضتقلني ومن او�ضاط وثقافات خمتلفة معتمدين علي االيقاعات 

واالنغام تعبريًا عن واقعنا ال�ضرقي متاأثرين بثقافات ايقاعية اخري اهمها امريكا اجلنوبية )كوبا-الربازيل-جزر الكاريبي وجاميكا( 

وااليقاعات االفريقية ب�ضكل مو�ضيقي يخاطب اجلماهري يف ال�ضاحات وال�ضوارع. متتاز الفرقة بعرو�ضها االحتفالية واملتنوعة.

It is an Egyptian musical band, consisting of a group of independent artists from different sects and cultures, 
who use rhythms to reflect our oriental reality. They are influenced by other rhythmic cultures, mainly South 
America (Cuba, Brazil, the Caribbean Islands and Jamaica) and African rhythms in a musical way that 
addresses audiences in squares and streets. The band is distinguished by its various festive performances.

فرقة اوسكاريزما 
Oscarisma Band
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احلفالت  من  العديد  يف  �ضاركوا  واللذين  والعالية  الثانويه  املرحله  طالب  امهر  من  الكون�ضرفتوار  ايقاع  االت  فريق  يتكون 

عكا�ضة  ثروت  بقاعة  �ضفنك�س  مهرجان   يف  �ضاركوا  كما  خريت  ابوبكر  وقاعة  دروي�س  �ضيد  وقاعة  امل�ضريه  االوبرا  بدار 

، وتقوم بتدريبه واال�ضراف عليه د/ رحاب �ضاكر بق�ضم النفخ وااليقاع  وبع�س الربامج التليفزيونيه بالقنوات الف�ضائية 

بالكون�ضرفتوار.

The band consists of the most skilled high school and college students who participated in many 
concerts at the Egyptian Opera House, Sayed Darwish Hall and Abu Bakr Khairat Hall. They 
also participated in the Sphinx Festival at Tharwat Okasha Hall and some television programs 
on satellite channels. The band is trained and supervised by Dr. Rehab Shaker of the rhythm 
department.

فريق آالت إيقاع الكونسرفتوار »أكاديمية الفنون «

?????

”Conservatoire Percussion Ensemble ”The Academy of Arts
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1962 قام الرئي�س جمال عبد النا�ضر با�ضتقدام خرباء رو�س لتاأ�ضي�س اأول مدر�ضة لل�ضريك، ثم قام باال�ضتفادة من هوؤالء اخلرباء  يف عام 

لتاأ�ضي�س �ضريك قومي حديث ومت افتتاحه يف عام 1966 بخروج اأول عر�س لل�ضريك من ق�ضر عابدين، وهو ال�ضريك القومي احلايل مبنطقة 

العجوزة، ول�ضنوات ظل ال�ضريك القومي امل�ضري رائدا بني الدول العربية وكانت الدول العربية تتلهف على جوالته بينها.وقبل ثورة 23 يوليو 

1952 كان هناك عائلتان �ضهريتان يف م�ضر رائدتان يف هذا املجال وهما عائلتي احللو والتي ينتمي اإليها الفنان حممد احللو. وتاأ�ض�س �ضريك 

احللو عام 1889 على يد حممد علي احللو الذي حاول اال�ضتفادة من الفرق االأجنبية التي كانت تقدم عرو�ضا يف عهد اخلديو اإ�ضماعيل.اأما 

العائلة الثانية هي عائلة عاكف التي كانت تنتمي اإليها الفنانة الراحلة نعيمة عاكف والتي كانت تتقن امل�ضي على احلبل ولعب االأكروبات 

قبل اأن تتجه اإىل التمثيل يف ال�ضينما يف خم�ضينات القرن املا�ضي، وكان اإ�ضماعيل عاكف قد اأ�ض�س �ضريك عاكف يف حمافظة طنطا عام 1912 

وكان يعمل مدرب جمباز مبدر�ضة ال�ضرطة، ومنذ اإن�ضاء ال�ضريك وتتواىل عرو�ضه نظًرا الأهمية فنونه.

عام 1979بداأت رحلتي امليدانيه فى االأ�ضواق واملوالد امل�ضرية اأ�ضتمرت �ضنوات حتي تو�ضلت اإىل فكرة ت�ضميم عربة �ضعبية .. م�ضرح متنقل 

..م�ضتوحاه من اأ�ضكال عربات الباعة اجلائلني يف االأ�ضواق واملوالد امل�ضرية ، يجمع فنون الفرجة ال�ضعبية )اأراجوز - خيال الظل - �ضندوق 

الدنيا( فى م�ضرح واحد حيث تت�ضافر هذه االأ�ضكال لتقدمي روؤية اإبداعية خمتلفة ، وهي حماولة للنزول بامل�ضرح اإىل ال�ضارع امل�ضري ليكون 

اأكرث قربًا من وجدان النا�س واأحالمهم .. 

م�ضر  حمافظات  يف  عرو�ضها  لتقدمي  االأن  ت�ضتعد  وهي  امل�ضرية  والقرى  واحلدائق  امليادين  يف  متميزة  عرو�ضًا  ال�ضعبية  العربة  قدمت  قد 

املختلفة وحواري القاهرة التاريخية حتت رعاية وزارة الثقافةوبالتعاون مع موؤ�ض�ضة حوار لفنون ثقافات ال�ضعوب.  

            موؤ�ض�س امل�ضروع 

اإنت�ضار عبد الفتاح           

فرقة السيرك القومي المصري 
Egyptian National Circus Band

In 1962, President Gamal Abdel Nasser brought in Russian experts to establish the first circus school. He 
then took advantage of these experts to establish a modern national circus. It opened in 1966 with the first 
circus show from Abdeen Palace, which is the current national circus in the Agouza region. Egypt was a 
pioneer among the Arab countries for years and they were eager for the circus’s tours. Before the revolution 
of July 23, 1952 there were two famous families in Egypt, two pioneers in this area, Al helou that belongs to 
the artist Mohamed Helou. The Al Helou Circus was founded in 1889 by Mohamed Ali El Helou, who tried to 
benefit from the foreign teams that were performing in the era of Khedive Ismail. The second family is the 
Akef family, which belonged to the artist Naima Akef, who used to walk the rope and play the acrobat before 
shifting to acting in the 1950s. Ismael Akef established Akef Circus in Tanta Governorate, where he worked 
as a gymnastics instructor at the police academy. Since the circus was established, he has been performing 
continuously due to the importance of his art.

In 1979, I started my field trip in the Egyptian market and festivity fields, which lasted for years until I came 
to the idea of   designing a traditional cart, a mobile theater inspired by the forms of peddlers in the Egyptian 
markets, combining the arts of folklore (Araguz – Khayal Aldhell- Sandouq Aldunia) in one theater where 
these forms combine to provide a different creative vision, an attempt to take the theater to the Egyptian 
street to be closer to the people and their dreams.
The Traditional Cart has made special performances in fields, gardens and villages of Egypt and is now 
preparing to present its performances in the different governorates of Egypt and the historic Cairo streets 
under the auspices of the Ministry of Culture and in cooperation with Howar Foundation for the Arts of 
Peoples› Cultures..
     The project’s founder 
         Mr. Entessar Abdelfattah

مسرح العربة الشعبية .. وفنون الفرجة

The Traditional Cart
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حوار األجيال
Dialogue of 
Generations
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قلعة صالح الدين ) بئر يوسف(

مسرح صحن القبة » قبة الغورى »

 الحديقة الدولية بمدينة نصر

حديقة شرق شبرا الخيمة

مسرح ساحة الهناجر

حديقة الحرية بجوار دار األوبرا المصرية بالجزيرة

شارع المعز

مركز الطفل للحضارة واإلبداع  )متحف الطفل(

Beir Youssef (Well) Theatre at Salah El-Din Citadel

Children›s Civilization and Creativity Center (Child Museum)

Qubbet Al-Ghouri Theatre

The International Garden in Nasr City

East Shobra Elkheima Garden

Theatre (El Hangar Space)

Al Hurriyah Park 

Muizz Street 

Venuesأماكن العروض بالقاهرة واألقاليم

املراأة حا�ضنة الرتاث
Women Embracing Heritage
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) بشر .... يحرسون التراث بأجسادهم(

 فن الوشم

بفن  العام  هذا  دورة  تحتفى 
الفنون  أحد  باعتباره  الوشم 
معظم  عرفتها  التى  التراثية 
وكان  جزأ  القديمة  الحضارات 
 ، اليومية  الناس  حياة  من 
من  مختلفة  بمجاالت  الرتباطه 
ومازال   ، والتزين  والتفاخر  العالج 
الحاضر  يومنا  حتى  يستخدم  
محتفًظا  المناطق  بعض   فى  

بدالالته الثقافية المتوارثة . 

Tattooing
This year the festival celebrates 
the art of Tattooing as it is one 
of the oldest heritage arts known 
by/through most of the ancient 
civilizations and was part of their 
daily life due it its connection/
relation with different scopes of life 
as it is used for treatment purposes, 
splurge and ornamentation. It is 
still used nowadays in certain 
places retaining its iconic inherited 
culture. 
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معر�س دائم ينظم فى قلعة �ضالح الدين االأيوبى 

للحرف التقليدية واملنتجات ال�ضعبية امل�ضرية من اأقاليم م�ضر املختلفة.

معر�س نحت ....حجر رملي من �ضحراء الواحات

 للنحاتة أمل منصور »الوادى اجلديد - الواحات الداخلة« …
واالأ�ضر املنتجة مبنتجات تراثية متنوعة ومن الدول فل�ضطني وال�ضودان

A permanent exhibition held at Salah El Din Citadel 
for traditional crafts and products from all over Egypt.

Exhibition of Sculptures using sand stones from El Wahat Desert 
by Amal Mansour “El Wady El Gadid- El Wahat El Dakhla”… and 

productive families presenting a variety of traditional products, 
including those from Palestine and Sudan.
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ترجمة

نورچني امين ال�ضاذيل

ت�ضمـيـــم الكتــالوج 

اأحمد بالل
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