مؤسسة أحـالم الفنون الثقافية

A.Dreams
Association
Loi 1901
Adresse postale :
13 rue Pouteau
69001 Lyon
Téléphone :
+33 472 078 030

مقدمة
تقع مؤسسة (ارت دريم) في مدينة ليون حيث انها من اهم مدن فرنسا و اكبرها و
تعتبر ثاني مدينه في فرنسا  ،تشتهر بمبانيها التاريخية العريقة ومؤسساتها الثقافية.
مشروع آرت دريم يهدف الى تلبية احتياجات سكان ليون منذ عام  4002واالنخراط في
النسيج االجتماعي ولكن عملنا يمتد ايضا الى مشروع فني انساني اال وهو مسرح
اطفال فلسطين.

Site web :
www.arts-dreams.org
Adresse électronique :
contact@arts-dreams.org

في المنطقة االولى في مدينة ليون نحن نقدم الفرصة الفريدة من نوعها ألفكارنا في
معاني تناسب التنوع والتجانس السكاني.
ومن هذا المنطلق مؤسستنا تطور النشاطات ضمن الهدف لتحسين العالقات بين
العناصر االجتماعية المختلفة من السكان ومؤسستنا تحاول خلق عالقات من الصداقة
واالخوة من اجل احداث القوة في المستقبل.
ونحن نهتم بالتعليم االطفال إلكسابهم مفاهيم ثقافية منذ بداية اعوامهم التعليمة
األولى واكثر من هذا نحن نستضيف جميع الشرائح العمرية لالنخراط في مشاريعنا
ونحن نحاول احداث التماسك االجتماعي واحترام الذات عند كل شخص يخصنا.

ّ
تكف
عندما
عن الحلم ..
ّ
تكف عن
الحياة
"مالكوم فوربس"

التعريف في المؤسسة
مؤسسة آرت دريم أًنشئت في عام  4002في مدينة ليون الفرنسية
ضمن اطار قانون المؤسسات لعام  1001بهدف ليس ربحي.
تعمل على فتح باب تطوير اللقاءات وتبادل الخبرات الفنية والثقافية
ومهماتنا الرئيسية هي التمكن من الوصول الى الفنون والى الحوارات
واللقاءات بين الثقافات وبين االجيال وتعزيز المواهب الشابة في جميع
المجاالت وخاصة العربية.
ومنذ ان نشأت المؤسسة ونحن نعمل مع القضايا الفنية واالجتماعية
والثقافية المختلفة.
ومنذ ربيع  4010المؤسسة استقرت في مركز مدينة ليون الفرنسية.

النشاطات التي تقدمها المؤسسة:
نحن افتراضنا ان المعرفة بلغة أخرى هي وسيلة
االتصال مع ثقافات اخرى وسبباً في التبادل
المباشر بين المواطنين.
اللغة االنجليزية  ،نحن اخترانا اسم هذه
الدورة (حان وقت الشاي) – بحيث يكون هناك
حوار باللغة االنجليزية للناطقين بالفرنسية
والتحدث بهذه اللغة العالمية بأكثر وقت ممكن.
اللغة العربية  ،محتوى هذا الدروس هو تعلم
االبجدية العربية والمفردات البسيطة المفيدة في
الحياة العامة والتي يبنى عليها المفردات االخرى
وهي دروس للكبار وللصغار.
المعارض واالمسيات:
االمتيازات التي تقدمها المؤسسة للفنانين
الناشئين هي عرض اعمالهم الفنية والثقافية
بواسطه معارض فنية وندوات ثقافية وامسيات
موسيقية مختلفة.
اما بالنسبة لألفالم الوثائقية والسينمائية
وعرضها مره في الشهر ويتم نقدها بصورة
حضارية بمشاركة اراء الجمهور.

المقهى األدبي العربي:
هو من ابرز مشاريع المؤسسة على النطاق المحلي حيث يهدف الى تبادل اللقاءات والحوارات المتعددة االنواع حول
العالم العربي واالسالمي وهذه اللقاءات ما هي اال فرصة شهرية لتحقيق انعكاسات وردود فعل حول اللغة العربية في
جميع اختالفاتها وكذلك تعزيز الروابط بين االشخاص المهتمين بهذه اللغة.
والهدف من هذه اللقاءات هو تسهيل اقامة المشاركات والتعاون بين الفنون والثقافة حول العالم العربي وتسمح بالتبادالت
العربية بهدف الخلق الجماعي المباشر المثمر.
توسيع المعرفة حول ثقافة االختالف والتنوع في االغراق في الوطن العربي وانشاء مجموعات عمل بواسطة الندوات.

مشروع مسرح الطفل الفلسطيني
فتح المجال للطفل الفلسطيني لتعبير عن دواخله ومشاكله من خالل الفنون
المسرحية كما يهدف المشروع الى:
تطوير وتنمية قدرات الطفل من خالل المسرح كأداة للتعبير عن النفس
التواصل بين االطفال في المدن الفلسطينية المختلفة من خالل دورات
وورش تعليمية لصقل مواهبهم.

مشاريع المؤسسة معدة للكبار ومشاريع اخرى للصغار.
وهدف هذه المشاريع هو االلتزام بتقديم ما يعبر اجتماعيا عن مختلف الثقافات
وخاصة الثقافة العربية.

مؤسسة ارت دريم  ,مدينة ليون الفرنسية ,مؤسسة غير ربحية

برامج متنوعة في مركز ارت دريم

روابط فيديو على موقعنا
www.arts-dreams.org

