


برنامج املهرجان
7 - 14 أيلول / سبتمبر

الجمعة 2018/9/7 - عمان

الساحة الهاشمية - عمان
  تونس
  االردن
الجزائر

 عرض حكي

  االفتتاح
حكايات فيها إّن - أمال بوطبه

حكايات شعبية مع الشلبية - سالي شلبي
قصة آدم وحواء - نعيمة محايلية

6:30 مساًء

السبت 2018/9/8 - عمان

 مكتبة مرج الحمام
مرج الحمام / عمان

االردن
 عرض حكي

لالطفال
 قصص عن الحيوانات - ماجد صبرة

ً
11:00 صباحا

رواد التنمية - عمان تونس حكايات فيها إّن - أمال بوطبه عرض حكي
ً
12:00 ظهرا

مطل الرينبو- الدوار االول الجزائر  6:00 مساًء  قصة آدم وحواء - نعيمة محايلية عرض حكي

معهد سجال - جبل عمان ايرلندا 7:00 مساًء الحكي والنهضة الثقافية - جاك لينش عرض حكي

فن وشاي - جبل اللويبده االردن سهرة حكي مسوية مع الحكواتية 8:00 مساًء

األحد 2018/9/9 - عمان 

 جمعية مشروع االصالح العرضي
الهاشمي الشمالي

تونس 
 عرض حكي

لالطفال
4:00 مساًء حكايات من العالم - أمال بوطبه

مركز هيا الثقايف - الشميساني فلسطين-األردن
 عرض حكي
 وموسيقى

6:00 مساًء الورد اللي بينهن - حنين طربيه وسحر خليفة

معهد سجال - جبل عمان فلسطين 7:00 مساًء حكايات حول االحتالل والعودة - منير فاشه لقاء وحوار

جدل للمعرفة والثقافة
 درج الكلحة - جبل اللويبده

الجزائر 7:00 مساًء قصة آدم وحواء - نعيمة محايلية عرض حكي

 مؤسسة محمد وماهرة ابوغزاله
جبل عمان

فيلم وثائقي سويسرا
 سيرة آخر األبطال  - ساندرا جيزي وأحمد عبد

املحسن
 8:00 مساًء

الـأثنين 2018/9/10 - البتراء 

مركز االميرة بسمة - الشوبك االردن
 عرض حكي

لالطفال
 جرادة وعصفور - فيصل العزه

ً
12:00 ظهرا

 تونس رواد التنمية - البيضا
 عرض حكي

لالطفال
 حكايات من العالم - أمال بوطبه

ً
2:00 ظهرا

منتزه الطيبة الجنوبية فلسطين-األردن
 عرض حكي
وموسيقى

الورد اللي بينهن - حنين طربيه وسحر خليفه 6:00 مساًء

منتزه الطيبة الجنوبية االردن سهرة حكي مسوية مع الحكواتية 7:00 مساًء

ايرلندا مركز زوار البتراء  عرض حكي
  الحكي والنهضة الثقافية - جاك لينش

7:00 مساًء

بريطانيا  مركز زوار البتراء 7:30 مساًء حكايات الحكمة والدهاء - سيتا براند عرض حكي

الثالثاء 2018/9/11 - إربد 

 االردن مبرة الحسين
 عرض حكي

لالطفال
 حكايات شعبية مع الشلبية - سالي شلبي

ً
12:00 ظهرا

قاعة اليرموك - مخيم اربد فلسطين عرض مسرحي 4:00 مساًء ميرميه - مسرح الحارة

بيت عرار فلسطين-األردن
 عرض حكي
 وموسيقى

الورد اللي بينهن - حنين طربيه وسحر خليفه 6:00 مساًء

بيت النابلسي سهرة حكي االردن مسوية مع الحكواتية 7:30 مساًء

األربعاء 2018/9/12 - املفرق 

 الهيئة الطبية الدولية
مركز مكاني - املفرق 

االردن
 عرض حكي

لالطفال
 قصص عن الحيوانات - ماجد صبره

ً
9:00 صباحا

 الهيئة الطبية الدولية
مركز مكاني - املفرق 

املغرب 
 عرض حكي

لالطفال
 الطمع طاعون - زكرياء زكي

ً
11:00 صباحا

فلسطين مسرح بلدية املفرق مسرح 4:00 مساًء ميرميه - مسرح الحارة

مركز الحسين الثقايف - عمان رقص االردن وجوه وحدود - ستوديو 8  7:30 مساًء

الخميس 2018/9/13 - عمان 

املغرب  مركز االشرفية الثقايف
 عرض حكي

لالطفال
6:00 مساًء الطمع طاعون - زكرياء زكي

مركز هيا الثقايف - الشميساني  االردن
 عرض حكي

لالطفال
6:00 مساًء حكايات شعبية مع الشلبية - سالي شلبي

معهد سجال - جبل عمان بريطانيا 
 عرض حكي

لالطفال
فتيات شجاعات ونساء حكيمات - سيتا براند  7:00 مساًء

فلسطين مركز الحسين الثقايف مسرح 7:30 مساًء ميرميه - مسرح الحارة

الجمعة 2018/9/14 - املخيبة الفوقا 

املخيبة الفوقا األردن تجوال وحكايات 8:00 صباحا - 9:00 مساًء تجوال وحكايات ومسوية مع الحكواتية 


