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  في:صح خبر

 TV TeN و القاهـرة جوتـه معهـد بين جديـد تعـاون

 

 في رمضان .. تقدمه غادة الشربيني TeN TVالموسم الجديد لشباك الفن على  -

: بفضل االنتاج المشترك -المديرة االقليمية لمعهد جوته في الشرق األوسط وشمال افريقيا  -سوزانا هوون  -

 ستصل أعمال الشباب الفنية إلى كل بيت في مصر ".  TeN TVلشباك الفن مع 

ن، : " سعداء بالمشاركة في انتاج برنامج شباك الفTeN TVمدير إدارة البرامج في قناة  –محمد بسيوني  -

 ودعم الشباب في مشروعاتهم الفنية الواعدة هو هدفنا". 

الهدف األساسي من شباك الفن هو أن يشارك  مديرة البرامج الثقافية في معهد جوته بالقاهرة " -آنا ايبيرهارد  -

 شباب الفنانات والفنانين المصريين بمشروعاتهم الفنية في تشكيل البرنامج الثقافي في معهد جوته " 

 الخميس من ابتداءً  أسبوعيًا TV TeN شاشة على القاهرة جوته لمعهد الفن شباك برنامج من الجديد لموسما يذاع

 الشربيني. غادة الشباب والفنانين الفنانات مع الحورات وتدير البرنامج تقدم .شهررمضان في األول

 مع ونبالتعا سعادتها عن -افريقيا وشمال األوسط الشرق في جوته لمعهد االقليمية المديرة - هوون سوزانا تعبر

 مهورج إلى يصلوا أن الفني مشوارهم بداية في والفنانين الفنانات شباب على السهل من ليس " :TV TeN قناة

 مصر. في بيت كل إلى الفنية أعمالهم ستصل TV TeN  مع الفن لشباك المشترك االنتاج بفضل لكن كبير،

  ".الثقافي التعاون في هاًما اسهاًما نساهم وأن مشروعاتهم، في الشباب ندعم أن جوته معهد في يسعدنا

  تشارك ان TV TeN قناة "يسعد – TV TeN قناة في البرامج إدارة مدير – بسيوني محمد صرح جانبه ومن

 المراكز برأك أحد مع بالتعاون ننتجه كبير فني برنامج وهو . " الفن "شباك المتميز الثقافي البرنامج انتاج في

  الفنون جاالتم مختلف في والفنانات الفنانين من العديد بمواهب شاشتنا ليضيء جوته"، معهد " العالم في الثقافية

TeN   في  الدائم سعينا من انطالقا هذا يأتي  . وخارجها مصر ءارجا مختلف في شاشتنا جمهور الى لتصل

TV الواعدة. الفنية مشروعاتهم في الشباب دعم  الى 

 الفن اكشب من الرئيس الهدف " بالقاهرة: جوته معهد في الثقافية البرامج مديرة - ايبيرهارد آنا تقول جانبها ومن

 جوته. لمعهد الثقافي البرنامج تشكيل في يشاركوا وأن المصريين، والفنانين الفنانات لشباب المسرح نعطي أن هو

 وألمانيا." مصر بين الفني والتبادل النقاش اثراء يمكنناTV TeN مع والتعاون المشاركة هذه فعبر

 

 الموسيقى مثل الفنية المجاالت مختلف في مصرية شبابية فرق ten الفن شباك من الموسم هذا في يشارك

 اختارت وقد المختلفة، المصرية المحافظات من واألدبية البصرية والفنون واألفالم والرقص والمسرح

 شاركةم أساس على تقوم القاهرة جوته لمعهد مبادرة الفن شباك مستقلة. فنية تحكيم لجنة المشاركة المشروعات

 فنية،ال المجاالت جميع وتشمل جوته ومعهد والجمهور الفنون ومديرات الفنية، المجموعات أو والفنانين الفنانات

  واألدبية. البصرية والفنون واألفالم والرقص والمسرح الموسيقى مثل

 


