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هنا في فيرفيلد ( )Fairfieldدائمًا ما أستمد إلهامي من المهارات والقصص
والعواطف التي تتوفر لدى الفنانين المحليين الشباب والمجتمع المحلي .أحب
التحدث إليهم والتعلم منهم ،كما وأحب تناول الغداء مع الفنانين في المطاعم المحلية
الرائعة ،وأستمتع بالطاقة التي يمنحها المسرح حين يدخل لدينا أكثر من 200
شاب إلى المبنى ويخرجون منه في كل أسبوع .وغالبًا ما أحب تقديم األشخاص
المحليين الى خيرة الفنانين األستراليين ورؤيتهم يتعلمون ويعملون معًا ،في أداء
معاصر جديد ،يعكس خبراتهم الفريدة حول العيش في غرب سيدني.
لقد كانت نتيجة كل هذا النشاط أن تش َّكل برنامجنا المثير لعام 2015؛ حيث
يتضمن أعماالً مسرحية و راقصة جديدة ،وحفالت عشاء وحفالت رقص
ومعارض ومهرجان لألفالم ،ناهيك عن الفرص لتطوير المهارات واالنضمام إلى
مسرح ( )pytعبر برامج مثل ( )Pilotsو()Residency) (Ensemble
الموضحة تفاصيلها أدناه.
يا حبذا لو تشاركونا في طرح أفكاركم القيّمة والعمل مع الجيل الجديد من الفنانين
األستراليين  -نراكم في مسرح .pyt
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nce
Spe

سيتم العمل بهذا المشروع بالتعاون مع Force Majeure
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مسرح باور هاوس للشباب
مدرسة الفنون في فيرفيلد
Harris Street, Fairfield, NSW 2165 19
02 9724 6077
		
اتصل
البريد اإللكتروني info@pyt.com.au
إن هذا المشروع هو عبارة عن بورتريه حضري راقص لشوارع فيرفيلد .ويتضمن هذا
العمل رواية مجموعة قصص لسبع أفراد شباب بفريق الحيوات التسعة ،أبطال الباركور
والرقص بأسلوب الشوارع.

اشترك عن طريق الموقع اإللكتروني
www.pyt.com.au
أو يمكنك االشتراك في رسالتنا اإلخبارية

التواريخ

في ح ّينا هذا (فيرفيلد)

مقدم بالتعاون مع برامج الشباب الموهوبين أكاديم ًيا ()ATYP

قصص من فيرفيلد هو عبارة عن أداء معاصر تم تأليفه وأدائه من ِقبَل مجموعة األداء
بمسرح  .PYTوهي تتضمن سبعة وجهات نظر تتعلق بتجاربهم كشباب أستراليين ،إن
مشروع “فريق أستراليا” هو عمل تالحمي موقر وذو بعد سياسي عميق.

بعد موسمين من النجاح الباهر خالل عام  2014على مسرح الـ  PYTوبرامج الشباب
الموهوبين أكاديميًا ،وُ جِّ هت الدعوة إلى عرض (في ح ّينا هذا :روميو وجوليت في غرب
المدينة) .ليكون جزءاً من برنامج مسرح ريفرسايد لعام  .2015ويستقصي هذا المشروع،
الذي يتألف من نص حرفي و تراجيديا شكسبيرية ،أفكار الحب واألسرة ما بين المراحل
التاريخية لمنطقة فيرفيلد التي تعتبرأكثر المناطق تنوعا ً ثقافيا ً في أستراليا.

التواريخ

العروض بمسرح PYT
العروض لدى برامج الشباب الموهوبين أكاديميًا

الفنانون	مجموعة األداء بمسرح  PYTمع
،Karen Therese ،Sean Bacon
 Kym VercoeوBhenji Ra

بالتعاون مع خدمة العالج وإعادة تأهيل الناجين من التعذيب
والصدمات بنيوساوث ويلز ()STARTTS

e
Th

موسم العودة
مشروع مقدم من قبل مسرح ريفرسايد ( ،)Riversideبمدينة
باراماتا

 10-8أكتوبر
 24-21أكتوبر

بغداد المصغرة

Harris Street

“تم تمويل ترجمة هذا البرنامج باللغة
العربية/اآلشورية من ِقبَل مجلس مدينة
فيرفيلد”

فريق أستراليا

مارس
يونيو – يوليو
أغسطس
أكتوبر
ديسمبر
طيلة العام
طيلة العام
طيلة العام
قيد االعداد

التواريخ

العروض بمسرح ريفر سايد

 21 - 18مارس

الفنانون 	،David Williams ،Kate Worsley
James Brown ،Andy Ko
بمسرح PYT

العروض بمسرح PYT

 29 - 19أغسطس

التواريخ

 27-25يونيو
المائدة الكبيرة ،مسرح PYT
دعونا نحتفل كما وإننا في سنة  620قبل الميالد ،مسرح  12-10 PYTيوليو

أغسطس  -نوفمبر

الفنانون 	،Zahra Alsamawi ،Nicole Barakat
،Bashar Hanna ،Zanny Begg
و كورال المحبة (،Victoria Spence ،(Choir of Love
،Diego Bonnetto ،Oliver Slewa
،Sean Bacon ،Province
 Karen Thereseو Jiva Parthapan

التعبير عن الذات من خالل عرض
التجارب الشخصية على الشاشة
تنفذ هذه الفعالية بالتعاون مع مجلس مدينة فيرفيلد من أجل
أسبوع الشباب 2015

تعتبر هذه الفعالية بمثابة مهرجان جديد لغرب أستراليا يدعم تطوير وتقديم أعمال تجريبية
وطموحة للعرض على الشاشة.
انطال ًقا من تبجيل رائد سينما غرب أستراليا ( ،)A.J. Beszantتدعو Motion
 Picturesالفنانين الشباب والفنانين الصاعدين من غرب أستراليا وكذلك صناع األفالم بين
سن  25 – 17عامًا لتقديم فيديو قصير يوضح أعمالهم التي تستفيد من الشاشة بطرق تنطوي
على المغامرة والطموح.

الرعاة

هذا المشروع مدعوم من ِقبَل إدارة الخدمات االجتماعية بالحكومة األسترالية

إن باكورة العمل في مشروع بغداد الصغيرة ستظهر في ثالثة مناسبات مميزة
الف ليلة وليلة في فيرفيلد ،متحف Fairfield

الفنانون 	،Byron Perry ،Team9Lives
 Sean Baconو Luke Smiles

		
التواريخ العروض واألحداث بمسرح PYT

أكثر من  100عضو من الجالية العراقية  -األسترالية باإلضافة الى  11فنانا ً سيتعاونون
في خلق أجواء عراقية غامرة.

 18-17أبريل

Kate Blackmore & David Capra

الرقص

باالشتراك مع خدمات وودفيل المجتمعية

في  ،2015سوف يبدأ مسرح  PYTفي عرض ( ،)The Danceوهو نتاج تعاون
بين أحد مدراء الرقص ومصوّ ر فوتوغرافي وفنانين من منطقة فيرفيلد لديهم مزيج من
القدرات.
سيتم تطوير مشروع الرقص عبر سلسلة من ورش العمل التي تسبر أغوار الطاقة
االستثنائية التي تمتلكها أجسامنا من أجل الحركة والرقص .وسوف تبلغ سلسلة ورش العمل
أوجها بإنتاج كتاب فوتوغرافي حصري يحتفي بالطرق الفريدة التي يمكننا التحرك وف ًقا لها.
		
التواريخ مسرح PYT
الفنانون

ديسمبر

Heidrun Lohr ،Linda Luke

مدعوم من ،مجلس مدينة فيرفيلد

نساء فيرفيلد
ومفاهيم عن الوطن

الشريك( C3West :متحف الفن المعاصر األسترالي)

قيد االعداد

مدعوم من ِقبَل إدارة الخدمات االجتماعية بالحكومة األسترالية

سيكون هذا المشروع عبارة عن مكان للقاء األجيال المختلفة ،يتجاوب العمل فيه مع
اكتشاف حياة نساء المنطقة ومفهومهن للوطن – على سبيل المثال :الوطن الذي ولدن فيه،
كنيسة ،متجر ما ،أو مطبخ...
القائمون

Karen Therese & Anne Loxley

التعبير عن الذات من خالل عرض
التجارب الشخصية على الشاشة
بالتعاون مع مؤسسة Think+Do Tank

اإلقامةالمحلية
للفنانين

خلق كوادر فنية شبابية
جديدة

مدعوم من قِ َبل مجلس مدينة فيرفيلد

يوفر هذا البرنامج فرصة لفنانين محترفين لقضاء ثالثة أسابيع في فيرفيلد ،لتطوير أعمال
جديدة ومشاركة مهاراتهم واالنخراط مع المجتمع المحلي.

يركز برنامج خلق كوادر فنية شبابية جديدة لألداء على تدريب وتطوير فنانين مسرحيين
أستراليين ناشئين مميزين.

الفنانون المقيمون بمسرح  PYTلعام  2015هم؛ Mahdi Mohammadi + Katie Green،
Province (Laura Pike + Anne Louise Dadek)، Zanny Begg، Josipa Draisma
وOpal Vapour (Jade Dewi Tyas Tunggal + Ria Soemardjo + Paula van
.)Beek

فريق العمل لعام David Robertts، Jackson Stewart، Amanda :2015
Sullo, Monica Kumar، Luke Cignarella، Barbara Schefer، Mahdi
 Mohammadi، Jennifer CapelloوZena Kacho

القياداتالشبابية

مدعوم من قِ ّبل مؤسسة كراون

إن هذا المشروع هو عبارة عن ورشة عمل ،الغرض منها هو المبادرة على تطوير
المهارات المهنية والقيادية إذ يوفر فصوالً غير دائمة مرة واحدة أسبوعيًا بعد المدرسة
للشباب بين سن  18 – 13عامًا مع صانعة المسرح كيت وورسلي إلى جانب المشاركين
االفتتاحين لبرنامج  .pyt co pilotsوالمشاركون في برنامج  co pilotsلعام 2015
هم.Monica Kumar, Luke Cignarella and David Robertts :
ً
عضوا في برنامج  PYT pilotمن
هل أنت مهتم بأخذ فصول في المسرح واألداء؟ كن
خالل الموقعinfo@pyt.com.au :

ييهدف هذا البرنامج إلى تقريب سكان االحياء السكنية المجاورة لبعضها في المكان
لكنها منفصلة اجتماعيياً ،وذلك لغرض تحقيق عدالة في توزيع منافع التنمية االقتصادية
المتزايدة.
التواريخ
الفنانون

فبراير  -أبريل
Miller, Hinchinbrook & Cecil Hills
 Province، Katie Green، Jane StrattonوMonica Kumar

	،Kate Worsley، Monica Kumar
الفنانون
 Luke CignarellaوDavid Robertts

Image: Alex Wisser
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