أن
است ش
ومو عرا طة
ض
وغنا سيق ية
ئ ية ية

31, 30

مارس
أوركسترا بوخارست

24 ,23 ,22

استعراض ألف ليلة ...وليلتين

تأسســت عــام  ،1868وهــي واحــدة مــن أقــدم
المؤسســات الموســيقية فــي أوروبــا الشــرقية ،كمــا
أنهــا مــن أفضــل األوركســترات األوروبيــة فــي مجــال
الموســيقى الكالســيكية.

13 ,12 ,11

القصة التي لم تحكيها شهرزاد !
قصة اللؤلؤة

وخــال الســنوات الذهبيــة بيــن الحربيــن العالميتيــن ،عزف
أعظــم الموســيقيين مــع األوركســترا ،منهــم آيغــور
سترافنســكي ،موريــس رافيــل ،آرثــر روبنشــتاين ،ريتشــارد
شــتراوس ،هيربــرت فــون كاراجــان وبابلــو كاســالز.
وقــد جابــت األوركســترا أوروبــا وآســيا والشــرق البعيــد،
وقدمــت أداءهــا فــي أهــم المســارح العالميــة بنجــاح
كبيــر لتصبــح بذلــك ســفيرة مميــزة للثقافــة الرومانيــة.

يناير

عرض الظالل العالمي العائلي

CATAPULT

عرض عائلي مشوق بإنتاج ضخم

 15يناير

عبدالحسين عبدالرضا

4

يناير
مي
فاروق

عرض مثير سوف يبهرك بالتأكيد ،فقد ترى أمامك
ِف ًيل أو تنينً اً ،
جبال أو أشجارً ا ،أو ربما تبصر طائرة
هليوكوبتر ِّ
تحلق في سماء المسرح ،قبل أن تكتشف
أن هذه الكائنات كلها هي في الحقيقة فريق
“كاتابولت” من الراقصين المحترفين.
ال تحاول أن تعرف كيف يفعلون ذلك ،فقط
استمتع بما ستراه من مفاجآت ومرح وقصص
ممتعة!

كلثوميات

فــي أول خميــس مــن كل شــهر (عــدا فبرايــر) يتجــدد
الموعــد مــع مجموعــة مختــارة مــن أغانــي كوكــب
الشــرق أم كلثــوم ،بأصــوات نخبــة مــن فنانــات دار
األوبــرا مــن جمهوريــة مصــر العربيــة الشــقيقة،
بقيــادة المايســترو أ.د .عمــاد عاشــور وفرقــة عربيــة
مكونــة مــن  20عازفــا.
كالســيكية
ّ

العمر المسموح له بالحضور يبدأ من  5سنوات

يناير

يناير

4

13 ,12 ,11

قصائد مغناة
مصطفى سعيد

ألحان راشد الخضر

موسيقى تالزمنا منذ الثمانينيات
وحتى اليوم.
غناء:
حمد المانع
محمد
البلوشي
ماجد
مساعد البلوشي
المخيني

كلثوميات :مي فاروق
عرض الظالل العالميCatapult :

بعزف فريد من مجموعة
“أصيل” الموسيقية.

18

قصائد مغناة مصطفى سعيد

25

نجوى كرم

26

ألحان راشد الخضر

لمزيد من المعلومات وحجز التذاكر
www.jacc-kw.com

مع علي خاجه

1

مارس
إيمان
عبدالغني

أعمال أبو بكر سالم

9 ,8

9, 8

استعراض :ألف ليلة ...وليلتين

24 ,23 ,22

أوركسترا بوخارست

31 ,30

@jacc_kw
@SJACCkwt

حسين الجسمي  -مطرف المطرف

5

كلثوميات :فدوى المالكي

2

نوال الكويتية  -شيرين عبدالوهاب

6

أحالم

1

2018

الخميس 1

الجمعة 2

نوال الكويتية

مطرف المطرف

9

نبيل شعيل  -ماجد المهندس

20 ,19

بيجان مرتضوي

13

أغنيات الشاعر أحمد العدواني

27 ,26 ,25

15

محمد عبده  -أنغام

27

موسيقى تركية مع فرقة قوكسيل

ماجد المهندس

أصالة نصري

الخميس 15

محمد عبده

أنغام

أبريل

2

16

شيرين عبدالوهاب

أبريل

ألول مرة في الكويت!

عازف الكمان العالمي

بيجان
مرتضوي

5

أبريل
فدوى المالكي

أبريل

13

أحمــد العدوانــي ( )1990-1933أديــب كويتــي لــه اســهامات ثقافيــة ال
حصــر لهــا فــي نهضــة الكويــت الثقافيــة متعــددة الجوانــب ،وهــو شــاعر
النشــيد الوطنــي ،قــام كبــار فنانــي العــرب بغنــاء أشــعاره.
تقــوم فرقــة المركــز بتقديــم أشــعاره المغنــاة لتســلط الضــوء علــى
احــدى الجوانــب المضيئــة لهــذه الشــخصية الهامــة.

مع بثينة العيسى

علي خاجه

الكاتبة /بثينة العيسى

مسفر الدوسري

حديث مع إبراهيم نصرالله

الكاتبة /بثينة العيسى

حديث عن الموسيقى المصرية
في القرن الثامن عشر مع عزف مصاحب
من فرقة أكسفورد مقام

-

حديث مع الباحث التاريخي
والكاتب المسرحي خزعل الماجدي

الكاتبة/بثينة العيسي

أمسية عود

-

تأسست مكتبة تكوين في مارس  2015بصفتها مكتبة
متخصصة في بيع كتب األدب والفكر والفلسفة،
ومنصة لتداول األفكار واألسئلة ،وساحة حوار مفتوحة
من خالل جملة من الفعاليات التي تقدمها على مدار
األسبوع ،سواء كانت محاضرات أو مناظرات أو ورش
عمل.
وتنظم مكتبة تكوين حاليا سلسلة لقاءات شهرية
مع مجموعة من الكتّ اب والمفكرين ،بالتعاون مع
مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي.

ث أن
قش
ط
افي ة
ة

للتواصل Conf@jacc-kw.com

التاريخ الفعالية
يناير

 25,24يناير

25,24

الثروة البشرية :اإلستثمار ف 
ي
اإلبدا 
ع ألجل التأثير اإلجتماعي
نقاط مؤسسة غير ربحية تتخذ من دولة الكويت
مركزا رئيسيا لها ،حيث تهدف لتطوير عناصر اإلبداع
لدى أصحاب المواهب العربية من خالل أدوات
ووسائل متعددة كبرامج التدريب والمحاضرات
وأنشطة الترفيه الثقافي ،وترتكز هذه األدوات
والوسائل والتي تحرص نقاط على تقديمها
باللغتين العربية واإلنجليزية على مختلف المواضيع
المتعلقة بالفنون البصرية وأدوات الفنون العالجية
والفنون اإلستعراضية كما تغطي نقاط المجاالت
ذات الطابع التجاري كالتصميم الغرافيكي وتصميم
المنتجات ،عطفا على المواضيع المتعلقة بريادة
األعمال المتعلقة باإلبداع

الجهة المنظمة
نقاط

الثروة البشرية -أهمية االستثمار

في االبداع ألجل التأثير االجتماعي
معرض صور وفوتوغرافية بمناسبة ذكرى
تولي صاحب السمو أمير البالد مقاليد الحكم

29

 31,30,29منتدى وورش عمل تشالة

فبراير

8,7

21,20,19

يناير  -فبراير  -مارس

شركة نفط الكويت

األمانة العامة للمجلس
األعلى للتخطيط و التنمية

 21,20,19منتدى وورش عمل تشالة

الصندوق الوطني لدعم
المشاريع الصغيرة

 21,20,19منتدى وورش عمل تشالة

الصندوق الوطني لدعم
المشاريع الصغيرة

مارس

أبريل
3

منتدى تشالة

الصندوق الوطني لدعم
المشاريع الصغيرة

منتدى االقتصاد المعرفي

برنامج فكرة

برنامج تشالة هو برنامج فريد من نوعه يهدف الى خلق
مجموعة تتواصل وتتشارك فيما بينها بأفكارها وخبراتها
بحيث تساهم في رفع مستوى وكفائة المبادرين
والمنصبة في نجاح النظام االقتصادي .يتشكل البرنامج
من خالل نوعين من الفعاليات االول وهو المنتدى
الشهري والمتعلق باستضافة المبادرين ٔاصحاب
الخبرات للمشاركة بخبراتهم في نجاح ٔاو فشل المشاريع
عن طريق برنامج حواري فيه سؤال وجواب .والفعالية
الثانية وهي ورشة عمل شهرية تعتمد على تدريب
المبادرين وتأهيلهم بأهم المهارات المطلوبة في إ دارة
المشروع الخاص وريادة االعمال.

شركة كيوبيكال سيرفيزس

Forum • Workshop

قواعد اللباس

ضوابط عامة

يتم تحديدها حسب نوع العرض ،فأما
أن تكون رسمية ،أو عملية أنيقة.
ويمنع بشكل عام التالي:

يرجى االلتزام بقواعد المركز أثناء
حضور العروض

تحيي العرض فرقة مركز الشيخ جابر
األحمد الثقافي.

فبراير

سعود السنعوسي

أنشــئ هــذا المركــز  -بقاعاتــه المتعــددة المجهــزة بأحــدث التقنيــات الســمعية والبصريــة ،والمناســبة
لمختلــف أنــواع النشــاطات ،والتــي تتســع لعــدد كبيــر مــن الضيــوف والمشــاركين  -الســتضافة
المؤتمــرات والنــدوات وورش العمــل واالحتفاليــات لتلبيــة احتياجــات القطاعيــن الحكومــي والخــاص،
باإلضافــة إلــى الجهــات غيــر الربحيــة ،لدفــع عجلــة التنميــة البشــرية ،ولرعايــة أهــم الفعاليــات الثقافيــة
واالقتصاديــة والعلميــة والتعليميــة واالجتماعيــة الســاعية نحــو رســم مســتقبل زاهــر.

ألم تراودك أمنية الدخول في
جهاز التلفزيون وعالمه الساحر
وأنت صغير؟!

نبيل شعيل

قراءة من رواية «حمام الدار»
وحوار مفتوح

يتمتــع مركــز المؤتمــرات فــي مركــز الشــيخ جابــر األحمــد الثقافــي بإطاللــة حديثــة تجســد الرؤيــة التــي
وضعهــا صاحــب الســمو للوصــول إلــى أعلــى مســتويات االحترافيــة.

أين تذهب هذا المساء

عرض بصري موسيقي يمتع الحواس وينعش الذكريات
لماض شكل وعينا ،ويُ ركز على موسيقات جانبية لم
ٍ
والحنين
تهيمن على المشهد الفني آنذاك ،مثل موسيقى البرامج
والمسلسالت واأللعاب ،لنستكشف جوانب مختلفة من
ذاكرتنا وعلى األخص في مرحلة الثمانينيات.

حديث عن أبو بكر سالم

 29يناير

مركز المؤتمرات  ...رؤية وطموح

مارس

20,19

27,26 ,25

أغنيات الشاعر أحمد العدواني
لحجز التذاكر
www.jacc-kw.com
لالستفسار
+965 55800058

أين تذهب هذا المساء

الجمعة 9

الخميس 8

عبدالله الرويشد

8

عبدالله الرويشد  -أصالة نصري

13 ,12

موسيقى برازيلية

مارس

19

ً
بعضــا مــن أعمالــه الجميلــة الراســخة فــي
نســتحضر فــي هــذه األمســية
الذاكــرة.

أبريل

@jacc_kw

29

5

أعمال أبو بكر سالم

أو تفضلوا بزيارة شباك التذاكر في
مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي

حديث مع سعود السنعوسي

12

رحــل عــن دنيانــا الشــهر الماضــي الفنــان الكبيــر أبــو بكــر ســالم ()2017-1939
ولكــن أعمالــه ســتظل محفــورة فــي وجداننــا ،لــم يكــن مطربـ ًـا فحســب بــل كان
شـ ً
ـاعرا وملحنـ ًـا فــي ذات الوقــت ،باالضافــة إلــى كونــه مثقفـ ًـا واســع المعرفــة
فــي المجاليــن األدبــي والتاريخــي.

تابعونا

المحاور

عبدالحسين عبدالرضا «فارس سيفه الفن»

15

الضيوف :الفنان /داوود حسين
الفنانة المعتزلة /استقالل أحمد
المايسترو /محمد باقر

كلثوميات :إيمان عبدالغني

@jacc_kw

فبراير

مبادرة لتكريم الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا،
من خالل جلسة حوارية حول مسرحية فرسان المناخ
ً
تزامنا مع افتتاح معرض خاص
بمختلف جوانبها،
عن مسيرة الفنان الراحل يضم مجموعة كبيرة
من مقتنياته والقطع التي استخدمها في أعماله
الفنية.

مارس

1

التاريخ الموضوع/الضيف
يناير

طة
ش ية
أن وار
ح

18

يناير

حسين الجسمي

ضمــن أنشــطة النصــف الثانــي مــن الموســم الثقافــي األول يســتضيف مركــز الشــيخ جابــر األحمــد
الثقافــي سلســلة مــن الحــوارات تحــت عنــوان «حديــث األثنيــن» ،حيــث يدعــى ضيــف جديــد فــي يــوم
اثنيــن الــى القاعــة المســتديرة ،لننطلــق فــي حديــث شــيق فــي مجــاالت األدب والفنــون والموســيقى
فــي لقــاء مفتــوح مــع الجمهــور.

فارس سيفه الفن

عرض الظالل المتحركة الساحر لألطفال والكبار ،الذي
تأهل لنهائيات برنامج “أميركا غوت تالنت” للموسم
الثامن.

26

مارس

الرجال

النساء

طرق الحجز

اختر الوسيلة المناسبة
 poweredالتذاكر
 byلحجز

الموقع اإللكتروني
www.jacc-kw.com

27

فبراير

موسيقى تركية مع فرقة قوكسيل

ليلــة مــن الموســيقى التركيــة مــع عــازف القانــون التركــي الشــهير
قوكســيل باكتاجيــر وفرقتــه.

التصوير

منعا ً
ً
باتا
يمنع التصوير
في كافة العروض ما
لم يتم اإلعالن خالف
ذلك،
وفي حال التصوير
سيطلب من المخالف

مغادرة القاعة.

الطعام
والشراب

يمنع تناول
المأكوالت
والمشروبات داخل
المسرح.

استخدام
الهاتف

لعدم إزعاج اآلخرين،
منعا ً
ً
باتا
يمنع
استخدام الهاتف
داخل المسرح.

التأخير

تبدأ العروض في
الوقت المحدد على
التذكرة،
وال يُ سمح بدخول
المتأخرين قبل
االستراحة.

تطبيق الهاتف

المالبس
الرياضية

المالبس
الرياضية

شباك التذاكر

مركز الشيخ جابر األحمد
الثقافي

