معا ف ي� المدينة

أ
ن
.انضم إلينا ف� احتفال لمدة ي ن
مجا� للحضور ومفتوح للجميع
يوم� حيث نشارك العمال إ
البداعية من مجتمعاتنا المحلية .ي
ي

مرسح شيفيلد
الثالثاء  - 5أ
الربعاء  6أبريل

وسيتوىل موقع بهو
Crucible

معارض للتصوير الفوتوغر ف يا� ومنشآت فنية ومنسوجات اجتماعية وورش عمل إبداعية وعروض فيديو
بالضافة إىل
 ،الذي سيفتح أبوابه لتقديم الطعام والمرطبات .يوم
الثالثاء  Café Crucibleومنحوتات اجتماعية  -إ
ألق نظرة عىل فيلم قص� يوثق الرحلة معا ف� المدينة .يوم أ
الربعاء  ،استمع لفرقة موسيقية حية
ي
ً ي

الثالثاء  5أبريل

أ
الربعاء  6أبريل

موعد العرض 11.30 - 12.00
 Showtimeيقدم “خارج هذا العالم !

مسا ًء 2 - 2.40
Side by Side
”الصحوة“

انضم إلينا ف ي� مسابقة المواهب  ،حيث يكون المتسابقون كونيون و
المرسح ي ن
ب� المجرات .ولكن مع وجود فريق أخرق
و موجات من المواهب  ،يبدو أ
المر وكأنه “فقد الحبكة” ث
أك� من
جاهزا ف ي�
“الضياع ف ي� الفضاء”! هل سيكون العرض
ً
الوقت المحدد؟

مسا ًء 2 - 2.30
Stand & Be Counted Theatre
“معا :
”يقدم ً

معا نصنع الضوضاء ”.لدى“
معا نحن شجعان ً ،
معا نحن أقوياء ً ،
ً
أ
الطفال من جميع أنحاء العالم خطة لجعل العالم
مكانًا أفضل وهي تتضمن بالتأكيد ألعابًا للرقص والكمبيوتر .تعال
وانضم إىل مغامرتنا

مسا ًء 3.30 - 4
Pinders Dance Productions
ش
�ء ممكن
”تقدم” كل ي

ت
ال� يؤديها الشباب  ،الستكشاف موضوع
مزيج من عروض الرقص ي
اليمان بنفسك .مع استخدام الموسيقى المبهجة
إ
والكث� من الطاقة والعاطفة  ،بغض النظر عن هويتك أو من أين
ي
ش
�ء ممكن إذا ركزت عقلك عىل ذلك
!أتيت  ،كل ي

مسا ًء 4.30 - 5
Shadow-Play

أ
ساط� والقصص
قص� بإستخدام الضوء والظل الستكشاف ال ي
فيلم ي
ال� صنعها أ
ت
الطفال ف ي�
ي
 Adventure Playgroundsيف  Pitsmoorو .Highfield

مسا ًء 5 - 5.30
 Heeley Film Clubيقدم :
”“Our Heeley

تعاون شباب مع صانع أ
الفالم
Paris North
قص� عن منطقتهم ونادي الشباب الذي تم تشكيله
إلنتاج فيلم ي
 ،حديثا .شاهد مهارات صناعة أ
الفالم الوثائقية
ً
الكام�ا  ،ومهارات إجراء المقابالت
.والتوجيه
العمل  ،وعمل ي
ي

تأث� الربيع والبدايات الجديدة عىل الب�ش والطيور.
استكشاف لكيفية ي
ربما هناك أوجه تشابه بيننا ي ن
وب� أصدقائنا
اصحاب الريش ث
أك� مما نتصور

مساءً 4.30 - 4.45
 Elementيقدم
مستقبلنا“

تابع حياة المر ي ن
اهق� وهم يتخيلون ما ينتظرهم ف ي� عالم قد يبدو عاديًا
.وغريبا ومخيفًا وساحرا
ً

مسا ًء 6 - 6.20
 Arbourthorne Arts Women’s groupتقدم
”مركز الجميع“

قصة حفلة
Knitty, gritty, nothing pretty
ف ي� الشارع ف ي� أربورثورن .مرسحية عن المجتمع وااللتقاء مع بعض
.والضحك

مسا ًء8.30 - 9.30
ark Sheffield

انضم إلينا ف ي� حدث خاص وشارك ف ي� محادثة عىل مستوى المدينة
.حول أزمة المناخ

مرسح شيفيلد
الثالثاء  - 5أ
الربعاء  6أبريل
Crucible

