
 مركز رايل للتبادل الثقافى  

                  

للثقافات المختلفة فى مدينة رانيه  خامسالمهرجان ال                          

يقوم مركز رايل  الثقافات المتنوعة(  التعايش السلمى بين السالم و تحت شعار )

 . رانيه  فی مدينة  المختلفهقافات ثلل الخامسالمهرجان   قامهبا RCE الثقافى للتبادل

 برنامج ال

 الوقت و المكان :  -1
 

مكان االستراحة للضيوف المشاركين فى المهرجان يكون فى منتجع كوسار    

كم عن مكان  53السياحى على قيمة جبل )هيبت السولتان( الذى يبعد مسافة 

 المهرجان فى رانيىة. 

 
 11/9/1122-12أيام المهرجان :     

 مساء   2:23 الوقت :   

 موقع المهرجان يكون فى مدينة رانية فى مسرح مفتوح فى منتجع دروازة فى قضاء رانية         

 

 مشاركينال  -2
 :( فرقة ثقافية مختلفة وهى22مهرجان )سيشارك فى ال

 فرقة البصرة الوطنية للفنون الشعبية -１

 جمهورية مصر/  وطن للثقافة والفنون والفلكلور قةفر -２

  العراقى فی بغداددار االزياء  -３

 خوراسان   فىفرقة ايستم   -４

  ستانجبلو  فى گلداز فرقة -５



 متنوعة فى ايرانالفرقة روناک للثقافات   -６

 للفنون الشعبيةفرقة دهؤك  -７

 فرقة سليمانية للفنون الشعبية   -８

 فرين ع ئارمانج فى فرقة  -９

    فرقة كركوك الوطنية للفنون الشعبية  -１０

 فرقة موسيقية رابرين -１１

 

 الفعاليات :   -3
 

 حديقة دروازة فى رانيةفى  الثامنة مساء   2:18الساعة    21/9/2112اليوم األول  

         النارية       عابااللو هرجانلماح اتافتمراسيم  مساءا  2:23ساعة  -

                                     كلمة مشرف المهرجان             -

   حكومة اقليم كردستان نائب رئيسكلمة  -

                             كلمة وزارة الثقافة و السياحة فى العراق -
 

 

دقيقة 18لكل فرق              عرض الفرق فى اليوم األول :  

  

 دار االزياء العراقى فی بغداد      -2

 فرقة سليمانية للفنون الشعبية     -1

 فرقة البصرة الوطنية للفنون الشعبية     -5

  للفنون الشعبية دهوک فرقة      -4

 جمهورية مصر/  فريق وطن للثقافة والفنون والفلكلور    -3

    فرقة كركوك الوطنية للفنون الشعبية    -6

 عفرين فيفرقة ئارمانج     -7

 خوراسان   في فرقة ايستم     -2

  للثقافات المتنوعة فى ايرانفرقة روناک     -9

  بلوچستان  في گلداز فرقة    -21

 موسيقية رابرينفرقة   -22

 



 

  2112-9-22اليوم الثانى 
 

 قبل الظهر في حديقة عامة رانية 21:51الساعة  
   

 و النحت  لمعهد فنون الجميلة رانية معرض تشكليى     
 

معرض تراثى  فى  الديمان السياحى فى ناحية سركبكان  21الساعة      -    

المائدة تكون الغذاء الكردية للضيوف  -   

العصر  رحلة الى دربند رانية 5الساعة  -   

 

  :   2112-9-22 الثانى الليل فى الفرق عرض

دقيقة فى حديقة دروازة    2:18مساء السبت الساعة   

دقيقة 21                                                   فرقة موسيقية رابرين   -2  

  دقيقة 21نشاط مشتركة لفرق ) روناك، خوراسان، بلوجستان(                   -1

دقيقة 23                جمهورية مصر/  فريق وطن للثقافة والفنون والفلكلور  -5  

  دقيقة 23                                                  عفرين فيفرقة ئارمانج   -4

دقيقة 23                                   الوطنية للفنون الشعبيةفرقة كركوك   -3   

دقيقة  23                                              للفنون الشعبية دهوک فرقة   -6  

دقيقة 23                                     فرقة البصرة الوطنية للفنون الشعبية -7   

دقيقة 23                                            فنون الشعبيةفرقة سليمانية لل   -2  

دقيقة 23                                            دار االزياء العراقى فی بغداد   -9  

دقيقة  21                                               بلوجستان  في فرقة ايستم  -21  

دقيقة 21للثقافات المتوعة فى ايران                                روناك فرقة   -22  

دقيقة   21                                             خوراسان  كلداز فى فرقة    -21  

                                 المساء                          22الساعة: 

           توزيع الهدايا اختتام و مراسيم 


