
الفعاليات 
والعروض القادمة

MASmash
التاريخ: 8 ديسمبر

انضموا إلينا في فعالية MASmash واستكشفوا األنشطة الترفيهية 
القادمة في منارة السعديات.

مهرجان أبوظبي للمأكوالت: أطباق من األفالم
التاريخ: 22 - 23 ديسمبر

انضموا إلينا في هذه األمسية لمشاهدة عروض األفالم الشيقة وتذوق 
األطعمة اللذيذة بصحبة األصدقاء.

جنون الكرتون
التاريخ: 23 نوفمبر - 23 ديسمبر

يجمع هذه المعرض مجموعة من الفنانين المبدعين من جميع أنحاء 
اإلمارات العربية المتحدة الذين استخدموا في أعمالهم الرسومية الهزلية 

تقنيات وأساليب متنوعة.  

لمسة من التراث
التاريخ: 29 نوفمبر - 7 يناير

تزامنًا مع احتفاالت الدولة باليوم الوطني الـ 46، يركز هذا المعرض على 
مختلف جوانب الحياة لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة والمقيمين 
فيها من خالل أعمال فنية مستوحاة من جماليات البيئة المحلية اإلماراتية.

10 سنوات من مسابقة اإلمارات للتصوير الفوتوغرافي
التاريخ: 27 نوفمبر - 31 مارس

معرض تصوير فوتوغرافي يتضمن األعمال الفائزة بالمراكز األولى خالل 
دورات مسابقة اإلمارات للتصوير الفوتوغرافي السابقة.

إضافة إلى الكثير من البرامج الثقافية والفنية األخرى مثل مهرجان األدب 
 ،L’ARTE والموسيقى، وحفالت بيت العود، وعروض األداء في مطعم

وأمسيات موسم موسيقى أبوظبي الكالسيكية والعديد من الفعاليات 
المجتمعية.

*لمزيد من التفاصيل والتعرف على أحدث البرامج والفعاليات، يرجى زيارة الموقع 
اإللكتروني: www.manaratalsaadiyat.ae، أو متابعتنا عبر مواقع التواصل 

manaratalsaadiyat@ االجتماعي

تستضيف منارة السعديات مجموعة 
متنوعة من البرامج الثقافية والفنية 

والترفيهية،  والتي تلبي مختلف 
تطلعات الجمهور وتتيح لهم الفرصة 

ليكونوا في قلب المشهد الفني 
اإلبداعي.

البرامج األسبوعية

اليوغا مع “بودي تري استديو“
 

تخلص من ضغوط الحياة اليومية واحصل على االنسجام والتناغم 
بين العقل الروح والجسد مع البرنامج األسبوعي لليوغا الذي يأتي 

في إطار برنامج مستمر يتضمن موضوعات مثل Óيوغا تحت ضوء 
.Óالقمر

البريك دانس مع ”سالم فام” 

اكتشف عناصر الحركة اإلبداعية الخاصة برقصة البريك دانس، 
والتمتع بالجو اإلبداعي بموسيقى الهيب هوب.

 اللياقة والرياضات الجمبازية مع مركز 
“إم-بروف للياقة البدنية“

 
 ،Óإم- بروفÓ اللياقة هي أهم مكسب لصحة اإلنسان، مركز 
هو مؤسسة خاصة بتطوير اللياقة البدنية وملتزمة بتعزيز 

انظمة الصحة الغذائية. ندعوكم لإلنضمام إلى تحدي اللياقة 
ضمن برنامجنا األسبوعي. 

عروض األفالم العالمية مع “سينما سبيس“

انضموا إلينا واستمتعوا بعروض األفالم الكالسيكية القديمة 
واألفالم الوثائقية ضمن برنامج Óسينما سبيسÓ لألفالم.

منصة األداء الحي 

منصة للفرق الموسيقية من الرواد والهواة على حد سواء. 
انضموا إلى الفعالية األسبوعية حيث يمكن للفرق حجز فرصة 

لتقديم تجربة أداء، مع إمكانية العزف أمام الجمهور.

الهوال هوب مع “فلو غراوند“

نقدم لمحبي الهوال هوب فرصة للمشاركة في هذا النشاط 
الرياضي المليء بالحركة والتنوع. انضموا إلينا في هذا البرنامج 

لتحافظوا على لياقتكم وصحتكم. 

يوم في الحديقة
 

تعلموا معنا طريقة تحضير الخبز، الكعك، قوالب التارت 
والفطائر وغيرها من المخبوزات خالل في يوم من الفعاليات 

نحاكي فيه النزهات الترفيهية.



البرامج األسبوعية للعام -2017 
 بدءًا من 20 نوفمبر 

حتى 31 ديسمبر

اإلثنين
09.30 – 08.30

Óاستديو بودي تريÓ اليوغا الصباحية مع

18.00 – 16.00
 اللياقة والتمارين البهلوانية مع مركز 

Óإم-بروف للياقة البدنيةÓ

  21.00 - 19.30
Óسينما سبيسÓ عروض األفالم العالمية مع

20.30 – 19.30
Óفلو غراوندÓ الهوال هوب مع

الثالثاء
12.30 – 13.30 و 17.00 – 18.00

Óفلو غراوندÓ الهوال هوب مع

19.00 – 17.00
Óسالم فامÓ البريك دانس مع

19.00 – 18.00
Óاستديو بودي تريÓ اليوغا مع

األربعاء
09.30 – 08.30

Óاستديو بودي تريÓ اليوغا الصباحية مع

21.00 – 19.00
منصة األداء الحي

الجمعة

10.00 – 09.00
يوم في الحديقة

السبت
11.00 – 09.00
يوم في الحديقة 

18.00 – 16.00
Óسينما سبيسÓ عروض األفالم العائلية مع

21.00 – 19.00
عروض األفالم الكالسيكية مع Óسينما 

Óسبيس

 ،Óباركور دي إكس بيÓ برامج أسبوعية إضافية بدءًا من شهر ديسمبر، باركور استوديو مع*
وتمارين رياضية من مركز Óإم-بروف للياقة البدنيةÓ والكثير غيرها...

 للحجز والتسجيل، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى
manaratalsaadiyat@dctabudhabi.ae أو اإلتصال على 937 6575 9712+

إضافة إلى البرامج 
األسبوعية المذكورة، 

تقدم منارة السعديات 
برامج شهرية عديدة منها: 

برنامج أبوظبي لألداء المسرحي 
فرصة لمحبي فنون التمثيل واألداء المسرحي من الهواة والمحترفين 
إلكتشاف طاقاتهم التعبيرية وقدراتهم التمثيلية. عيشوا اإلبداع عن 

طريق االنضمام إلى الصفوف والورش التدريبية الشهرية المنّظمة 
خصيصًا لكم. تقّدم فعاليات البرنامج التدريبي في دورتها األولى 

الفرقة المسرحية "ويست إند ستيج" )9-10 ديسمبر(.

أبوظبي تبتسم
منصة للمسرح الكوميدي تستضيف عروض أداء وورش عمل شهرية.  

ذا أوربانيست
انضموا إلينا مع أحدث عروض أداء فنون الشارع من الهيب هوب 

والبيت بوكسينغ والبريك دانس. 

رصد ومشاهدة البدر مع “مرصد السديم“ 
ال تفوتوا الفرصة لرصد ومشاهدة منظر البدر من خالل التيلسكوب، 

والتعرف على النجوم حول القمر من خالل المراقبة المكثفة.

*لمزيد من التفاصيل والتعرف على أحدث البرامج والفعاليات، يرجى زيارة الموقع 
اإللكتروني: www.manaratalsaadiyat.ae، أو متابعتنا عبر مواقع التواصل 

manaratalsaadiyat@ االجتماعي

 للحجز والتسجيل، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى
manaratalsaadiyat@dctabudhabi.ae أو اإلتصال على 937 6575 9712+


