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 إطالق سلسلة فعالیات مشروع "إذاعیّون"

في  الثقافي الصوتيتطویر المحتوى ل
 االذاعات الفلسطینیة

: ۲۰۱۹تشرین األول  ۸ –ام ھللا ر  

والطالب والفنانین  واألكادیمیونمستھدفا قطاع االذاعة 
في مجال االستماع، یطلق معھد غوتھ في رام ھللا،  المھتمین

تشرین األول/  ۱۰مشروع "إذاعیون" یوم الخمیس المقبل 
تحت عنوان الیات أكتوبر في رام ھللا، من خالل سلسلة من الفع

 اربعة أیام"ما وراء الصوت" تتضمن مؤتمرا یستمر لمدة 
ور حول الصوت حیتم خالدي)الرا ال من تقییما (معرضو

بالتعاون لتطویر وانتاج محتوى صوتي  واالستماع، وورشتا عمل
یتم بث ث یحب الفلسطینیة واأللمانیة، اتمع شركاء من اإلذاع

  .المحتوى المنتج في كل من فلسطین وألمانیا

وتشیر منى كریغلر مدیرة المعھد الى أن قطاع االذاعة في 
فلسطین، ھو قطاع ھام ولھ ثقلھ وجمھوره العریض، وأن 

ھذا القطاع في  المھنیة المركز مھتم في تعزیز المھارات
وباالخص  تدریب الكوادر والمھتمین وذلك من خاللوتطویرھا، 
على  عادةوتغطیة مواضیع ثقافیة التي ال تحظى  في تناول

االذاعات الصحافة بشكل عام وفي مساحة كبیرة من التغطیة في 
بشكل خاص، وتشكیل شبكة من االذاعیین من  المحلیة

الفلسطینیین من كافة الجغرافیات المفككة بما في ذلك 
نت وقنوات رالنتاج محتوى ثقافي یتم بثھ على االنت الشتات
لتعریفھم  للوصول إلى مستمعین محلیین وكذلك دولیین مختلفة

.بالمشھد الثقافي الفلسطیني  

أن الحركة الثقافیة والفنیة في فلسطین،  كریغلر وتضیف
أكثرھا ابداعا، واحدة من أنشط الحركات في المنطقة، و

وأنھا بحاجة أن یتم األخذ بیدھا ودعمھا وتقریب الجمھور 
بإمكانھا المساھمة في ذلك وأن االذاعات الفلسطینیة  منھا،
اھمیة ئھ مساحة وواعطاالثقافي والفني ق الموضوع طر من خالل
، واستكشاف ما تحت سطح المشاریع والفعالیات الفنیة. أكبر

وتشیر أن أحد االھداف التي تسعى إلیھا غوتھ من خالل ھذا 
لألفراد النتاج مواد صوتیة  ھو منح التدریب الالزم المشروع  
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على االزدھار تشجیع الصحافة الثقافیة ل، بامكانیات محدودة
بالتوازي مع االزدھار الذي یشھده المشھد الثقافي والفني 

وذلك بالتعاون مع خبراء ألمان ومحلیین على حد  في فلسطین
. سواء  

ویذكر أن المؤتمر سیكون مفتوحا أمام الجمھور وسیتم عقده 
 ویشمل المؤتمرفي دار الصاع في البلدة القدیمة في رام ھللا، 

: كعروض أداء لتقدیم المحاضراتقلیدیة طرق بدیلة وغیر ت
فعل تركز على  ، وأفالمعروض صوتیةومحادثات ومعرض، و وموسیقى،

االستماع وسیتم من خاللھا مناقشة: كیف ترتبط مختلف المجاالت 
الصوتیة واألصوات بالسلطة والھیمنة؟ كیف یغیر اإلنصات 
مفھومنا ألصوات معینة؟ أو إدراكنا ألصوات المظلومین 

لمستضعفین؟ ما ھي أصوات الحریة والتحرر وكیف نستمع وا
إلیھم؟ ما ھي ھذه األصوات ومن أین جاءت؟ وباإلضافة إلى ذلك، 
ستكون ھنالك جلسات صوتیة كجزء من المؤتمر ستأخذ الجمھور 
إلى أماكن في رام ھللا وحولھا، حیث سیخلق فیھا الموسیقیون 

 والفنانون تجارب صوتیة خاصة بالموقع.
 

ومن المقرر أن یستمر مشروع أذاعیون على مدى سنتین من خالل 
، وتأتي من ضمن تركیبتھا فعالیات یتم تنظیمھا كل عدة أشھر

الوصول إلى الجغرافیات الفلسطینیة المختلفة باستخدام 
 تقنیات صوتیة حدیثة ودائمة التطور. 

بـ حنین ، الرجاء االتصال او لتسجیل المعلوماتلمزید من 
 طافش 

haneen.tafesh.extern@goethe.de  

  ۲۹۸۱۹۲۲ھاتف: 
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 برنامج ال
  

 ۲۰۱۹أكتوبر، تشرین االول/  ۱۰الخمیس، 
مع  وما وراء الصوتإذاعّیون  - صباحاً  ۱۱:۰۰ -صباحًا  ۱۰:۰۰

كریغلر  مونا في رام ھللا غوتھمدیرة معھد و القیمة الرا خالدي،
 جولة مع المنسقین| مؤتمر صحفي یتبعھ 

 الفرنسي-الثقافي األلمانيالمكان: مكتبة المركز 
 

ورشة  | اإلنتاج اإلذاعي للمبتدئین -ظھراً  ۱:۳۰ - صباحاً  ۱۱:۰۰
 عمل بتقدیم روبن جوناس شنیل

 التحتا، رام ھللا الصاعالمكان: بیت 
  

: حول ما وراء الصوتافتتاح معرض  -مساءًا  ۹:۰۰ - مساءً  ۰۰:٦
 كیفیة االستماع

لورانس أبو حمدان ، ھیوا كي، مھا مأمون، نور عبد، شیماء مع 
 نادر، جویل شیروود، وسوزان شوبلي

 رام ھللا الفرنسي -األلمانيالمكان: معرض المركز الثقافي 
  
على جناح األثیر | أداء جدید لموسیقى إلكترونیة  - مساءً  ۷:۳۰ 

 عبر الرادیو بتقدیم ضرار كلش
 ، رام ھللاالفرنسي-المكان: معرض المركز الثقافي األلماني

  
 ۲۰۱۹، أكتوبر ۱۱ ،الجمعة
ھل تستطیع أن تسمع وأنت تنصت؟  - مساءً  ۷:۳۰ -صباحًا  ۱۱:۰۰

 ي سینغر| ورشة عمل بتقدیم الفثیریوس كریسالیس وناتال
 التحتا، رام ھللا الصاعالمكان: بیت 

  
 ۲۰۱۹، أكتوبر ۱۲ ،السبت
ما وراء الصوت: مؤتمر حول  -مساء  ۹:۳۰ -ظھرًا  ۳:۰۰

 السیاسة في االستماع واألصوات. 
مع ضرار كلش، معن أبو طالب، أمیرة سالمي، ناتالي سینغر، 

 وشیرا فاداساریا.
 ، رام ھللا التحتاالصاعالمكان: بیت 

 .سیتم توفیر الترجمة الفوریة *
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 ۲۰۱۹، أكتوبر ۱۳األحد، 
مساحة معدة | جلسة استماع  -مساء  ٦:۱٥ -عصرًا  ٤٥:۳

ومقطوعة موسیقیة خاصة بالموقع من تألیف دینا الشلة، 
 بإشراف القیمة مایا الخالدي

 * المكان: كفر عقب
في رام ھللا)  12 ،(شارع السالم غوتھ*تجتمع المجموعة في معھد 

 .المواصالت؛ وسیتم توفیر 
 


