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مشاريرع يقدمها تلاميذ التياترو
ستديو كهول و يافعين
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صور

إلي

14/10

23

أكتوبر

2021

19:30
تأطير :ريمي سرميني
المستوى  :كهول مستوى أول ويافعين مستوى الثالث
عنوان المسرحية  :صور
مدة العرض 60 :دقيقة
التقديم:
نحن من شباب العالم...
نطمح..نلعب ...نستمتع...
المسرح هو السبيل الوحيد للحصول على المتعة ...بعيد عن الضجيج الكوكب...لكن هل
ستسمعوننا
ضجيجنا؟ ...فوضتنا؟ ...هل سنفهم بعض؟
نلعب داخل غرفة الطفولة .....او منزل ...غرفة ...شارع.
نحاول طرح الروتين اليومي في مكان مجهول
الحب موجود...والجنون...والشعور...دون مبرر ...تحدث معنا أشياء بدون أي مبرر
.ولكن يوجد المبرر بداخلك...
ندعك تفكر  ..في هذا المكان المتعدد سترى مجموعة صور تطرح بعض المشاعر  ...ربما لنفكر .
معكم ماهذا ؟ ولماذا في هذه اللحظة قررنا أن نذهب الى هذه المشاعر
سترى صورنا من الداخل ليس عن طريق قصة ...أو حكاية ,,أو سرد ..إنما عن طريق موسيقى و الرقص
و الجنون
صور" عرض مستوحى من كتاب اخبار الرازي لأيمن الدبوسي"
المشاركين  :مريم عياري  -أحمد بوعڤة  -عزيز الناوي  -أمل جديدي  -ياسين حمايدي  -مايا بشير -
غادة معموري  -مريم لينا دراجي  -نور هلالي  -أشرف بن خديم  -زينب رياحي  -ابراهيم سڤعامة -
جيهان كرت -كريم العشي  -أمل جلاصي  -درصاف ولهة  -يوسف رحمان  -غفران الكسوري  -أميرة
الورتاني  -سحر سلامي  -حمزة حمادة  -ياسمين لخوة  -عزة بسرور  -عائشة عياشي  -ياسين شملي -
يوسف طرابلسي  -إيمان بن غانم  -خليل بوسنينة  -وسيم طرابلسي  -أوسال دشراوي  -ياسين حافي -
مايا بلوزة  -منيارسعيدان  -سيف قويعا  -أميمة فخفاخ  -فاطمة نيفين بوشوشة.

15/10
18:30

حورات
البيادق

تأطير :أسامة الماكني
المستوى  :متقدم يافعين
عنوان المسرحية :حوارات البيادق
مدة العرض50 :دقيقة
التقديم :بين الحقيقة و العدم  ...بين الفوضى و النظام بين
الثابت و المتغير يتحرك البيادق ...و يبحث كل بيدق منهم عن
الحقيقة سؤالات عديدة يطرحها البيادق من نحن ؟ ماذا نفعل
هنا ؟ إلى أين نحن ذاهبون ؟ من يتحكم ؟ من يسيطر ؟ إلى أين
المصير ؟ من يحرك البيادق ؟
المشاركين:عنبرين بن سعيد  -فرح حسايون  -فاروق بوزاميطة -
سارة حسني  -هبة رقاز -حسام تقية  -كريم شرفي  -قمر فارح -
مريم بن رمضان  -محمد عزيز عياشي -رانية بن صالح  -رضا فارح -
سيف الدين هاشمي  -ماي بن ضياب-باديع البوسعيادي.

16/10
18:30

علاش
تأطير  :احمد حشيشة

المستوى  :يافعين مستوى 1
عنوان المسرحية :علاش؟
مدة العرض 20 :دقيقة
،التقديم :طفلة و ولد يقرران هجرة عائلتهما
فيخوضان مغامرة في البحث عن مأوى للعيش
المشاركين :رانية السويسي  -أحمد الكشباطي  -كنزة الماطري  -عادل
تقتق  -آية العجيمي-فاطمة الطيب  -مختار بن عويشة  -أحمد
المصمولي  -عزة قلوز – محمد سميرامين بن عبد الله  -آدم الشليوي -

أحمد الهلالي  -ضياء عبد الله

16/10

LAZARUS

18:50
تأطير  :احمد حشيشة
المستوى  :يافعين مستوى 1
مدة العرض 25 :دقيقة
التقديم :حكايتنا تدور عليها و بيها توفى ،
في خارجها ام مقهورة على فراق بنتها و
في باطنها حكاية وراها برشا اسرار و خبايا
....

المشاركين:درة الشراكي  -زينب الباش -
لميس بن جماعة  -زينب برك الله
شفاء رابح  -إيمان على  -رنيم عفيات -
ياسمين بن مبارك  -يوسف الطرابلس

21/10
19:30

لب

تأطير :وليد عيادي
مدة العرض 50 :دقيقة
مسرحية مقتبسة من كتاب "أدب رخيص " لشارل
بوكفسكي
التقديم:
عصفور أحمر في قلبي
يحب يجنح
لكن قسوتي تحول دون خروجو
نصب عليه كاس وراء كاس
دخان على دخان
نصب عليه المجرمة والخدامة والعاهرات
حد ما يعلم بأمرو في قلبي
عصفور أحمر
نقلو في كل يوم " :شد بقعتك ،رد بالك تفسدلي
أمري".
يحب يخرج أما أنا قاسي وذكي.
في اليل ،كيف يغفو العالم نحدثو
نقلو " :نعرف انك موجود،ماتحزنش"
يزقزق شوية ،نلم عليه ويلم عليا
نرقدو ونحلمو الاثنين.
المشاركين :نصرالدين الرياحي -ريم طرخاني -إيناس بن
حسن -صادق بوسنينة-نادرة بوعلاق -أحمد عليوين-
ثريا بوعصيدة -سمر صمود -إيمان بن صابر.

22/10

سقوط الى أعلى

19:30

تأطير :وليد عيادي
مدة العرض 50 :دقيقة
نص  :حلمي بن علي وفاطمة العبيدي
انطلاقا من مسرحية " مدرسة الشيطان" لاريك
امانويل شميت
التقديم  :من قواعد جبال جليد المؤامرات علينا
يتآمرون وتحت ظلمات الماء يقبعون وعلى أبواب
عالمنا واقفون...نراهم ولانعرفهم ونحن
سندهم ولكل ما أرادوا نحن منفذون.
المشاركين :أمال عياري-أميرة عياري-سوكينة
محسن -بلال بن رمضان-مني بوعين -زهور حشانة-
مريم بوعتور-مهدي معلاوي-ريم بن يوسف-
فاطمة وسلاتي -وئام حميدة -صفا بن ولي -أمين
تريكي -حلمي بن علي.

23/10

بيت داخل الصفر

19:30

تأطير :نوفل عزارة
مدة العرض 50 :دقيقة
التقديم :تدور أحداث المسرحية في بيت دخل
الصفر تعيش فيه الشخصيات الغربة المألوفة،
لا شيء يؤثث البيت غير الفراغ وشيئا من
ًا
الغباء وبعض من الرياء و التملق الذي أحدث
فيهم عاهات مجتمعيةيصعب علاجها.
إن حدث المسرحية العام يروي أحداث حفل بلا
سبب يقام لأجل
ًا
الاحتفال بلامعنى أو اللاشيء تمام كما هو
الحال في وطننا العزيز .
المشاركين  :أحمد بن رحال-بن جميع أحمد-
خلود مرايحي-مريم ليمام-محمد خليل
رحموني-منى شبشوب-زبيدة بناصر-سليم حج
قاسم-ياسين خماخم-حكيم بالكحلة -شريفة
بن عودة -إشراق حزامي -اسماعيل بن حميدة
-غالية بن شعبان-إيمان بالخيرية

