
 

 

أبريل عام  - *دريسدن   مهرجان االفالم    

 
 
 

 // : سوريا محور االفالم  

 

دريسدن هذا العام تحت عنوان :  FILM FESTIVALلقصير يظهر لكم المهرجان الدولي للفيلم ا

 افالم قصيرة  من سوريا. 13أبريل  9 الى 4التركيزعلى سوريا من 

عمر أميراالي، أسامة محمد جالل الماغوط، زينة  :لمخرجين ،اأفالم عربية تقدم لكم  ثالثة برامج

 ارهيم وغيرهم.

 .Thaliaو Schauburgتعرض البرامج في السينما 

عن االفالم التالية: السينما  Societaetstheaterاثنين من المناقشات في  لمرافقة االفالم تقام

مساء , الدخول مجانا والتحدث مع أسامة  16:30أبريل،  5العيش في المنفى يوم  -في الحرب 

 مساء الدخول مجانا( 14:00أبريل،  7محمد )

 5 €يحصلون على تخفيض في التداكر:   Dresden-Passطالبي اللجوء وأصحاب 

 
 

سينما النهضة: 1قسمال        //     

 
 * Schauburg 21:30، 2017/05/04األربعاء، 

 Thaliaصباحا، تاليا  20، 2017/07/04الجمعة، 

( و الدجاج 1970ثالث مراحل من تاريخ السينما السورية في البرنامج : فيلم عن سد الفرات )

 محمد مع ضيف المعرض : أسامة محمد.( لي  أسامة 1979( لي عمر أميراالي وخطوة خطوة )1977)

 تحت السطور. UTاللغة: العربية مع اللغة اإلنجليزية 

 (Dresden Pass) لطالبي اللجوء وأصحاب درسدن  5€  الدخول € /: 7.50ثمن التذكرة : 

 

 

 

 

 



  //وقت خيبة األمل:  2القسم

 * Schauburgفي   21:30، على الساعة 2017/06/04الخميس، 

 Thaliaفي  ثاليا  22:30، على الساعة 2017/07/04الجمعة ،  

وفيلم صفيحة من ( لمحمد ملص وهالة العبد هللا، 1998يظهرلكم فيلم :على الرمل، تحت الشمس )

( التي كتبها عمر أميراالي. التحدث مع هالة 2003( وفيلم : طوفان في بالد البعث)1997السردين)

 العبد هللا وأسامة محمد.

 تحت السطور UTاللغة: العربية مع اللغة اإلنجليزية. 

 ( Dresden-Pass) لطالبي اللجوء وأصحاب درسدن باس5€  الدخول € /: 7.50: ثمن التذكرة: 

 
 

 // قصص من التمرد:  3القسم

 

 *  Schauburg 19:30، 2017/05/04األربعاء، 

 * Societaetstheater 16:30، 2017/07/04الجمعة  

 Schauburg 22.00،  على الساعة 2017/04/08السبت،  

يتم عرض سبعة افالم من رسوم متحركة ,وثائقية وافالم قصيرة حالية، التي تم إنشاؤها بين عامي 

 . ضيوف البرنامج : جالل الماغوط، ياسمين فناري و زينة ارهيم .2016و  2007

 UTليزية. اللغة: العربية مع اللغة اإلنج

 (Dresden-Pass) لطالبي اللجوء وأصحاب درسدن باس  5€  الدخول € /: 7.50ثمن التدكرة : 

 
 

 //  
 المعيشة في المنفى -مناقشة: فيلم في الحرب 

 درسدن Societaetstheater* *في   16:30 2017/04/05األربعاء، 

والسيدة زينة جالل الماغوط  السيدالفوز تانجور,  السيدمناقشة مع السيدة  هالة العبد هللا، 

 ارهيم.

 اللغة: اإلنجليزية

 : مجانيالدخول

 

 // السورية عرض مهرجان السينما المتنقلة
 

 
 درسدن Societaetstheater* في   17:45على  2017/05/04األربعاء، 

 مهرجان سوريا السينما المتنقلة يقدم موجز لعمله.

 اللغة: اإلنجليزية

 دخول مجاني

 

 //  

 محمد أسامة السوري المخرج السيد مع: مقابلة

 

 Societaetstheater* في 14.00*على  الساعة:  2017/07/04الجمعة، 

 أسامة محمد يقدم افكار رائعة عن اعماله الممتازة السيد :المخرج

 اللغة: اإلنجليزية

 انيمج :الدخول


