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Celebrate Arabic animation as part of 
Manarat Al Saadiyat’s annual event MAS MASH 
2019, through a diverse and vibrant assortment 
of cultural activities and entertainment. The event 
includes live music, exciting talks, interactive 
workshops, and film screenings that illustrate 
the impact that these animations have left on 
generations from the 1980s and 1990s, and 
provide a comprehensive look at the field as both 
a practice and form of entertainment. Visitors 
will also be able to experience the nostalgia of 
Japanese Arab-dubbed anime from the 1980s and 
90s, and meet the voice actors of their favourite 
childhood characters such as Captain Majid, 
Grendizer and Adnan. 

MAS MASH 2019 
Come and celebrate Arab Animation!

تحتفي منارة السعديات ضمن فعاليتها السنوية
»MAS MASH« بابداعات الرسوم املتحركة العربية، 

وتتبع األثر الذي تركته عىل أجيال الثمانينات والتسعينات 
من القرن املايض، من خالل مجموعة واسعة من الربامج 
املميزة اليت تتضمن عروض موسيقية وأدائية حية، وورش 

عمل تفاعلية، وعروض أفالم تقدم نظرة شاملة حول 
هذا املجال عىل شكل ممارسات وتجارب ترفيهية ثقافية. 

باإلضافة إىل عروض أفالم ومسلسالت األنمي اليابانية 
املدبلجة إىل العربية يف فرتة الثمانينات والتسعينات، 

واالستماع إىل أصوات أشهر املمثلني الذين تقمصوا 
شخصيات األنمي، مثل كابنت ماجد، غريندايزر وعدنان.

MAS MASH 2019 
)آنيمينش بالعربي( احتفاء بالرسوم 

املتحركة العربية 



MAS MASH will feature many talents from 80’s
and 90s Arab-dubbed childhood cartoons including:
Jihad Al Atrashi — the voice actor of Grandizer
Sammy Clark — original Grandizer song, in performance
Amal Hawaijeh — voice actor of beloved character Captain Majid
Falah — voice actor of Adnan
Tarik and Mohammad Tourgane  — performers

Visitors can learn more about animation and its process through 
workshops held by Art studio at Manarat Al Saadiyat. Throughout 
MAS MASH an exhibition will feature the works of young emerging 
animators from the Arab world. Visitors can also enjoy film 
screenings of award-winning animation from the region.

MAS MASH will provide insight and discussion on the animation 
industry in the Arab world, with Blink Studio and Cartoon Network, 
and a talk on the new anticipated short film Catsaway by Abu 
Dhabi studio Tent Productions. Each with their own experiences 
and projects showcased in the local and international scene.  

FILM SCREENINGS, WORKSHOP
AND EXHIBITION PROGRAMME

TALK PROGRAMME

يقدم MAS MASH مجموعة من املواهب الفنية من أصوات أشهر 
املمثلني الذين تقمصوا شخصيات األنمي من الثمانينات والتسعينات 

من ضمنهم:
جهاد األطريش — مؤدي صوت غريندايزر

سامي كالرك — مؤدي أغاين غريندايزر األصلية
فالح — مؤدي صوت عدنان

طارق ومحمد طرقان — مؤديا األغاين

يمكن للزوار معرفة املزيد عن الرسوم املتحركة وعملها من خالل ورش 
العمل اليت يقيمها ستوديو الفن يف منارة السعديات. كما يقام معرض 
ملجموعة من أعمال فناين الرسوم املتحركة الناشئني يف العالم العربي. 

ويمكن للزوار االستمتاع بعروض أفالم الرسوم املتحركة الحائزة عىل 
جوائز من املنطقة.

يقدم MAS MASH نظرة شاملة حول األنمي بالعربي عىل شكل 
ممارسات وتجارب ترفيهية ثقافية، مع استديو بلينك وكرتون 

نت وورك. إىل جانب جلسة نقاشية عن فيلم كاتس آواي الذي 
يقدمه استديو تنت لإلنتاج. باإلضافة إىل الحديث عن كافة 

مشاريعهم وبرامجهم املعروضة محلياً ودولياً.

الفنــــــــــانون النجوم

برنامج األفالم، وورش العمل 
واملعــــــــــــــــرض

برنــــــــــامج الحوارات

STAR APPEARANCES
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Arab Anime Exhibition

Emerging Arab Animator’s
work exhibition

Art Studio Workshops
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التقوا مؤدي صوت الشخصية
الكرتونية غريندايزر (الرتاس)

Arab Anime Exhibition

Emerging Arab Animator’s
work exhibition

Art Studio Workshops

Meet the voice actors
of Captain Majid and Adnan

from Adnan Wa Lina (Auditorium)

عروض أفالم رسوم متحركة
من املنطقة العربية (القاعة)

Animation screenings from
the Arab Region (Auditorium)

رحلة عرب الذاكرة مع أداء
الفنان سامي كالرك (الرتاس)

عرض غنايئ عىل الشاشة من
فيلم الجميلة والوحش (القاعة)

Screening: Beauty and
the Beast Sing-along (Auditorium)

Meet the Voice behind Grendizer 
(The Terrace)

لقاء مع صوت الشخصية الكرتونية
كابنت ماجد وعدنان من املسلسل
الكـــرتوين عدنان وليـــنا (القاعـــة)

A trip down memory lane with
a performance by Sammy Clark

(The Terrace)
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Arab Anime Exhibition

Emerging Arab Animator’s
work exhibition

Art Studio Workshops

جلسة حوارية
نظرة عىل أفالم الرسوم املتحركة

اإلماراتية املرتقبة "كاتس آواي" (القاعة)

Talk
A look in to the much anticipated

UAE Animation Catsaway (Auditorium) 

جلسة حوارية
أبطال اإلمارات الخارقني..

نظرة عىل شخصييت إمارة وعزام (القاعة) 

Talk
UAE Superheroes, a look

into characters Emara and Azzam
(Auditorium)

جلسة حوارية عن استوديوهات
دولة اإلمارات العربية املتحدة

ملحة عن إنجازات وتحديات الرسوم املتحركة
يف دولة اإلمارات والعالم العربي. (القاعة)

UAE Studios Panel Talk
An insight on the achievements and
challenges of animation in the UAE

and Arab World (Auditorium) 

 الحفل الختامي
يؤدي طارق ومحمد طرقان مجموعة من 

أشهر أغنيات الرسوم املتحركة القديمة. (الرتاس)

Closing Performance 
Tarek  and Mohamed Tourgane perform 

popular animation songs of the past  
(The Terrace)

6 – 8 February 2019
7pm –  11pm 

Manarat Al Saadiyat, Abu Dhabi

50 درهماً لليوم الواحد
120 درهماً لثالثة أيام

ومجاناً لطالب الجامعات

6 – 8 فربايــــــر 2019
7 مســـاًء – 11 مســـاًء

منارة الســــــعديات، أبــــــوظيب

AED50 per day
AED120 for 3 days

Free of charge for University Students
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