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Welcome to this photographic voyage through Abu Dhabi Festival 2012 - the 
ninth edition of the UAE capital’s annual symphony of artistic expression. 

With 16 participating countries represented in a total of 147 events, we 
engaged 29,425 people through concerts, performances, workshops, 
master classes, discussions, commissioned works and publications. It is 
not surprising, therefore, that we have endeavoured to capture our most 
enduring memories in this commemorative publication. 

Upholding the theme of ‘Connecting Cultures’, the 2012 Abu Dhabi Festival 
gave the people of the UAE the opportunity to enjoy a series of unique 
experiences that celebrated the universal as well as unifying nature of the 
arts. Hand-in-hand with a network of national and international partners, we 
consolidated the Festival’s determination to reflect the vision of the UAE and 
the principles upon which it was founded.

Mutual respect, tolerance and enlightenment are not only the pillars of the 
UAE but also the keys to innovative artistic expression. The Abu Dhabi Festival 
is a creative platform that brings the past, present and future together at a 
time when the Arab world is experiencing the dawn of a cultural renaissance.

Her Excellency 

Hoda Al Khamis Kanoo
Founder & Artistic Director, Abu Dhabi Festival

في  به  نحتفي  عالمية،  بأبعاد  إماراتي  وفني  ثقافي  منجز  مساحة  في  األجمل  الرحلُة  إنها 
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون حين يعكس عملنا وجهودنا في خدمة المجتمع اإلنساني 
في  والتعليمية  المجتمعية  وبرامجنا  الرائدة  والفنية  الثقافية  أبوظبي  مهرجان  فعاليات  عبر 

اإلمارات السبع.

تألقًا عامًا بعد عام، عاماًل على اإلسهام في إعالء قيم دولة اإلمارات،  المنجز الذي يزداد  هذا 
دورها  وإثراء  أبوظبي  للعاصمة  الثقافية  الرؤية  وترجمة  واالحترام،  والحوار  التسامح  قيم 
فعاليًة   147 المتضمن  برنامجه  في  مشاركًة  دولًة   16 ومستقطبًا  للفنون،  عالمية  كعاصمة 
توزعت على طيٍف متنّوع من العروض األولى عالميًا وعربيًا، وأعمال التكليف الحصري، الحفالت، 

األمسيات، المحاضرات، الندوات الحوارية وورش العمل، بمشاركة جمهور فاق الـ 29,425.

مميزات  وإبراز  أبوظبي،  عاصمتها  في  العالمية  بالفنون  االحتفاء  في  رؤيتنا  تترجم  رحلٌة  هي 
الدورة  ألبوم  في  صوٌر  هي  اإلماراتي،  والتراث  العربية  للفنون  العريق  واإلرث  المتنوعة  الثقافات 

التاسعة لمهرجان أبوظبي توّثق لحظاٍت ال تنسى عشناها، وتبقى للذاكرة والتاريخ.

انسجامًا مع شعار دورة العام 2012 "العالم في حوار"، أتاح مهرجان أبوظبي الفرصة ألطياف 
بمجموعة  االستمتاع  فرصة  زائرين،  وسواح  ومقيمين  مواطنين  من  كافًة  اإلماراتي  المجتمع 

فعالياته التي جمعت ثقافات العالم في منارتها المشرقة أبوظبي.

ومع انتهاء الدورة التاسعة لمهرجان أبوظبي، يسّرني أن أهدي نجاحاته لجميع من شارك في 

 سعادة
هدى الخميس كانو

 المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي

Anticipating a future filled with limitless possibilities, this year’s 
Festival testified to the creative might of the human spirit as well as 
the boundless energy that flourishes in an environment of openness, 
acceptance and intellectual curiosity.

The Abu Dhabi Festival shall and always will be a ‘Festival of Firsts’. In 
its ninth edition, it continued to build upon its existing reputation as 
a commissioner of new work as well as a gateway for international 
artists to reach out to new audiences across the Arab world.

I would like to take this opportunity to offer my sincerest thanks to 
His Excellency Sheikh Nahayan Mabarak Al Nahyan, UAE Minister Of 
Higher Education & Scientific Research and President and Patron of 
ADMAF for his ongoing leadership and wisdom. 

I would also like to thank all our supporters, sponsors and audiences 
that made this year’s Festival such a resounding success. 

I look forward to welcoming you all to celebrate with us the festival’s 
10th edition in the spring of 2013.

صنع ملحمة تمّيز المهرجان كواحدة من أهم الفعاليات الفنية والثقافية في اإلمارات والعالم 
في  ومؤثرة  فاعلة  شراكة  كمساحة  بل  عالمي،  ثقافي  وحوار  إبداعي  لقاء  وكمنصة  العربي، 
الثقافي  المنجز  بناء  في  دورنا  وتؤكد  لحضارتنا،  المجيد  بالماضي  تحتفي  عربيٍة  ثقافية  نهضٍة 

العالمي.

دورة مهرجان أبوظبي 2012 كانت ناجحة بكل المقاييس، واستطاعت أن تقّدم أجمل العروض 
وأعمال  والعربي،  اإلماراتي  للجمهور  األول  العرض  أعمال  بتقديم  حصريًا  تنفرد  وأن  العالمية، 
ومسرح،  وباليه،  وأداء،  موسيقى  من  الفنون  أنماط  جميع  في  الفنانين  لكبار  الحصري  التكليف 

وتشكيل، وغيرها.

الهيئات  مع  الوثيق  التعاون  لوال  ليتحقق   2012 أبوظبي  لمهرجان  الكبير  المنجز  هذا  يكن  لم 
السبع،  اإلمارات  في  اإلماراتية  واألكاديمية  المجتمعية  والمؤسسات  الحكومية  والجهات 
أن  أوّد  هنا،  ومن  العالمية،  والفنية  الثقافية  المؤسسات  شبكة  مع  اإلستراتيجية  والشراكات 
أتوجه بجزيل الشكر واالمتنان لمعالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي، رئيس وراعي مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، على دعمه الكبير لنا، كما أشكر كّل 
لمهرجان  الرئيسي  الراعي  بالذكر  وأخص  ورعاة،  داعمين  من  المهرجان،  نجاح  في  ساهم  من 
بالذكرى  معًا  لالحتفال   2013 أبوظبي  مهرجان  في  بكم  نلتقي  أن  آملًة   أبوظبي"مبادلة"، 

العاشرة النطالقه.
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The Abu Dhabi Festival was this year proud to introduce the United 
Kingdom as the 2012 Country of Honour. In a year that saw HM Queen 
Elizabeth II celebrate her Diamond Jubilee and a summer marked by 
the London 2012 Olympic Games, including the much celebrated 
Cultural Olympiad, it seemed only fitting to celebrate our ongoing 
partnerships with such venerated institutions as the Edinburgh 
International Festival and the Manchester International Festival and to 
welcome first-time Festival partners, the Royal Opera House and the 
British Council. 

The UAE has a long history of partnerships with the UK and is also 
home to more than 100,000 British expatriates. Today these links, 
significant in both trade and culture, have never been stronger. 
Notable Brits at this year’s Festival included Anoushka Shankar, 
Scottish Opera, Royal Opera House, Oily Cart, Jake Rodrigues (Ukulele 
World) and Shakespeare’s Globe. The esteemed British conductor and 
composer David Coleman was also in attendance albeit for the NDR 
Radiophilharmonie Hanover. 

The Festival was particularly proud to be able to present a performance 
of 'Beloved Friend'.  This Royal Opera House (ROH) production had 
only ever been performed twice; once at the ROH and then at privately 
in the presence of H.R.H The Prince of Wales at Buckingham Palace. 
Following this historic performance the Festival, Founder and Artistic 
Director Mrs. Hoda Al Khamis Kanoo signed a Letter of Cooperation 
with Sir Vernon Ellis, Chairman of the British Council. 

United Kingdom: 
ADF 2012 Country of Honour

دورته  شرف  ضيفة  المتحدة  بالمملكة  العام  هذا  أبوظبي  مهرجان  احتفل 
احتفال  من  المملكة،  تاريخ  في  المضيئة  بالمحطات  حافٍل  عاٍم  في  التاسعة، 
فعاليات  إلى  الدولية،  األولمبية  لندن  وألعاب  الماسي،  بيوبيلها  إليزابيث  الملكة 

األولمبياد الثقافي المرافق لها.

الشراكة  لعالقات  ترجمًة  شرف،  كضيفة  بالمملكة  المهرجان  احتفاء  ويأتي 
اإلستراتيجية المتميزة التي جمعته بمؤسسات المملكة المتحدة الثقافية والفنية 
المجلس  الدولي،  مانشستر  مهرجان  الدولي،  أدنبرة  مهرجان  ومنها  العريقة، 
الثقافي البريطاني، وأخيرًا وليس آخرًا، الشراكة اإلستراتيجية مع دار األوبرا الملكية 

ألول مرة في العالم العربي.

إن بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة تاريخًا طوياًل من عالقات 
الشراكة والصداقة في جميع المجاالت، ويكفي أن نشير إلى أن ما يقارب المائة 
بهذه  يدفع  ما  اإلمارات،  دولة  في  يقيمون  المتحدة  المملكة  من  مواطن  ألف 
وغيرها،  والفنون  الثقافة  مجاالت  في  واالزدهار  الرسوخ  من  مزيد  إلى  العالقة 
من  بارزة  ألسماء  فاعلًة  ومشاركًة  بارزًا  حضورًا   2012 أبوظبي  مهرجان  شهد  إذ 
أنوشكا  عالميًا  األولى  السيتار  عازفة  الملكية،  األوبرا  دار  منها:  المتحدة  المملكة 
 BBC شنكر، األوبرا اإلسكتلندية، أويلي كارت، جايك رودريغز، مايسترو أوركسترا الـ
الموسيقار  إلى  إضافًة  غلوب،  شكسبير  من  إيديوكيشن  وغلوب  الفلهارمونية 

.NDR ديفيد كولمان مشاركًا في عروض أوركسترا هانوفر الفلهارمونية
كما يفخر المهرجان بتقديم العمل االستثنائي الرائع »الصديق الحبيب« من إنتاج 
الملكية، والثانية في  األوبرا  األولى في دار  الملكية، والذي ُعرض مرتين:  األوبرا  دار 
على  جرى  والذي  تشارلز،  األمير  الملكي  السمو  صاحب  بحضور  باكنغهام  قصر 
من  كلٍّ  بين  التفاهم  مذكرة  توقيع  مرة  ألول  أبوظبي  في  التاريخي  عرضه  إثر 
المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، السيدة هدى الخميس كانو، والسير 

فيرنون أليس، رئيس المجلس الثقافي البريطاني.

 المملكة المتحدة: 
الدولة ضيفة شرف مهرجان أبوظبي 2012

(left to right) Jassim Al Azzawi, Dr Frauke Heard-Bey, Leila El Shaikhli, Danny 
Wyler, Lady June Chichester, Lord Tony Hall, Richard Cotton, Lady Hazel Ellis, 
Cynthia Hall, Stephen Stenning, Ken Tabachnick.
(Front) Sir Vernon Ellis and Mrs. Hoda Al Khamis Kanoo sign a Letter of 
Cooperation between the British Council and the Abu Dhabi Music & Arts 
Foundation. 

)من اليسار( جاسم العزاوي، د. فراوكة هيرد بي، ليلى الشيخلي، داني وايلر، الليدي 
جون تشيتشستر، اللورد طوني هول، ريتشارد كوتون، الليدي هازل إليس، سينثيا هول، 

ستيفن ستيننغ، كين تاباشنيك.
)في األمام( السيدة هدى الخميس كانو والسير فيرنون إليس يوقعان مذكرة 
التفاهم بين مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون والمجلس الثقافي البريطاني.



أسعدني جدًا أن يكّرس مهرجان أبوظبي جائزته لالحتفاء بكبار الّرّواد مّمن أثروا اإلرث الموسيقي 
وليد  الراحل  اللبناني  الموسيقار  بينهم  ومن  إبداعية،  فنية  أعمااًل  لإلنسانية  وقّدموا  العالمي، 
إيمان  على  يدل  وهذا  الحديثة.  العربية  الموسيقى  أعالم  أهم  كأحد  وأثره  لدوره  تقديرًا  غلمية، 

مؤسسي هذا المهرجان بأن اإلرث الثقافي والفني يعكس حضارة األوطان".

فؤاد السنيورة

دولة رئيس الوزراء اللبناني األسبق 

"أال يجدر بنا أن ننظر إلى العالم العربي على النحو التالي: روافد من التاريخ والثقافة والهوية تصب 
كلها في نهر واحد؟، كل رافد من تلك الروافد الثالثة فريد بذاته غير أن الثالثة يغّذون بعضهم 
العربي فإن  العالم  وراء  الذي نعرفه، ومن  العربي  العالم  انسجام من أجل تشييد  البعض في 
هذا  إن  اإلنسانية،  الحضارة  بناء  في  األخرى  األمم  تقدمه  ما  ومع  سويًة  تسهم  الثالثة  الروافد 
دؤوبًا  جهدًا  يتطلب  هدف  وهو  بلوغه،  أجل  من  حياته  اإلنسان  يكرس  أن  يستحقُّ  ساٍم  هدف 

وعماًل شاقًا، من أجل هذا الهدف السامي يسعى مهرجان أبوظبي سنًة بعد سنة".

معالي األخضر اإلبراهيمي

المبعوث األممي، عضو مجلس الحكماء

دورته  في  أبوظبي  مهرجان  شرف  ضيفة  الدولة  المتحدة  المملكة  باختيار  كبيرة  سعادتي  إن 
للعام 2012، ما يعكس العالقات الثقافية العميقة بين دولتينا وشعبينا، والتي أسهمت مجموعة 
أبوظبي للثقافة والفنون في تمتينها وتعزيزها. ما يفرحني فعاًل هو هذا الكم الكبير والنوعي 
من الفعاليات ضمن برنامج المهرجان من المؤسسات الثقافية من المملكة المتحدة، ومن بينها 
اللذان يعكسان مستوى  الحبيب"، عرض "سوترا" لسادلرز ويلز،  "الصديق  الملكية  األوبرا  عرض دار 

إبداع ورقي المشهد الفني في المملكة المتحدة.

كما  عالمي،  ثقافي  وحوار  إبداعي  تعاون  منصة  يمثل  أبوظبي  مهرجان  أّن  إلى  أشير  أن  يهمني 
تلعب مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون الدور الرائد في تعزيز الفنون ورعاية المواهب واالرتقاء 

بوعي الجمهور اإلماراتي بأهمية الثقافة والفنون.

 سعادة دومينيك جيرمي،
سفير المملكة المتحدة لدى دولة اإلمارات

بوكسز"  "ميوزيك  عروض  من  عدد  تقديم  أبوظبي  مهرجان  مع  االستراتيجية  شراكتنا  أتاحت 
ضمن فعاليات برنامجه التعليمي، كما  قّدمت لنا فرصة نادرة للعمل مع الموسيقيين اإلماراتيين 
الشباب عبر ورش العمل والتدريبات الموسيقية التي اختتمناها بإعداد عمل يقّدم ألول مرة عالميًا، 

ما يؤكد التزامنا باالرتقاء باألداء الموسيقي للناشئة، وتسليط الضوء على إبداعهم.

 أليكس بوتس،
 مدير مهرجان مانشستر الدولي

"إن شراكتنا مع مهرجان أبوظبي واحدة من الشراكات القليلة التي وافقنا عليها من دون أدنى 
صناعة  في  والمشاركة  والعربي،  اإلماراتي  الجمهور  إلى  الوصول  فرصة  من  لنا  عنته  لما  تردد، 
منجز ثقافي وفني عظيم يرسخه مهرجان أبوظبي يومًا بعد يوم، عبر مجموعة من العروض 
واستكشاف  اإلماراتية،  الثقافة  على  االطالع  جانب  إلى  الحبيب"،  "الصديق  وبينها  االستثنائية، 
إمكانات مساهمة دار األوبرا الملكية في تعزيز منجز البرنامج التعليمي للمهرجان عبر الفعاليات 

والبرامج المشتركة".

 اللورد طوني هول،
 الرئيس التنفيذي لدار األوبرا الملكية

0"يسعدنا كثيرًا أن نتواجد هنا في أبوظبي لتوقيع هذه االتفاقية بين المجلس الثقافي البريطاني 
ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون وإعطاء إشارة البدء لشراكة استراتيجية فاعلة وبّناءة بين كل 
من الطرفين، إذ ُتعدُّ اإلمارات العربية المتحدة في مقدمة دول المنطقة التي تشهد نهضة فنية 
وثقافية على كافة المستويات، وهو ما يعكس عمق اهتمامها بتطوير جيل جديد من الفنانين 
تؤتي هذه  أن  الهدف، ونأمل  بدورنا سوف نضع كافة خبراتنا في خدمة هذا  والجمهور، ونحن 

الشراكة ثمارها في مجاالت التعليم والفنون والثقافة جميعًا".

 السير فيرنون إليس،
 رئيس المجلس الثقافي البريطاني

"كان شعورا رائعًا بما استطعنا تقديمه من تدريب وتعليم واستماع إلى المواهب الفنية للناشئة 
األوبرالي  الصوت  مع  التعاون  بتجربة  استمتعنا  كما  الخبيرات،   – البريطانية  المدرسة  طالب  من 
اإلنساني  والتواصل  الثقافي  الحوار  عالقات  تعزيز  من  مّكنتنا  التي  القيواني،  سارة  اإلماراتي 

واالطالع بعمق على التراث والثقافة اإلماراتيين".

ACJW كارنيغي هول 

اآلخر،  الرأي  واحترام  قبول  في  الوحيدة  القيمة  تكمن  والدبلوماسية،  الثقافة  عالقات  "في 
واالعتراف بما بيننا من فروقات في إطار التنوع الغني، بل واالحتفاء بهذه الفوارق وجعلها مصدرًا 

للتكامل واالنسجام".

سعادة منى خازندار

 المدير العام لمعهد العالم العربي في باريس، 
في ندوة من ندوات مهرجان أبوظبي الحوارية في إطار مبادرة "رواق الفكر".

مستمتعًا  قليلة  دقائق  بعد  لتكون  البحر  شاطئ  على  مكانك  أو  غرفتك  تغادر  أن  يمكنك  "أين 
لحضور  أبوظبي  في  وأنت  تفعله  أن  يمكن  ما  هذا  العالميين؟  النجوم  لكبار  حفل  بحضور 

مهرجانها الرائع"

 ديفيد ميلر، 
صحيفة "ذا دايلي ميل" 

ومتميزة،  رائعة  تجربة   2011 أبوظبي  مهرجان  في  "ماكبث"  مسرحية  تقديم  تجربة  "كانت 
أعمالنا  إنتاج  في  نحرص  إننا  العمل،  وأبطال  المسرحية  مع  رائعًا  جماهيريًا  تفاعاًل  شهدنا  لقد 
سياق  في  بجعلها  والطلبة  الشباب  من  جمهورنا  لشريحة  مالئمتها  ضمان  على  الشكسبيرية، 
مرتبط بحياتهم اليومية، وذلك مع االحتفاظ بجوهر العمل وإبداع شكسبير ولغته الممَيزة، إننا 

نعمل بجد لجعل أعمالنا تجربة مفيدة وممتعة لكل متابعينا".

 كريس ستافورد،
 المدير التنفيذي لشكسبير غلوب

"يقدم مهرجان أبوظبي، بين قلة من المهرجانات العالمية، مجموعة فعاليات موسيقية وفنية 
رائدة وفريدة من الشرق والغرب، في مساحة فريدة أتاحتها دولة اإلمارات التي باتت منصة حوار 

ثقافي وموسيقي عالمي".

مكسيم فنغيروف

“I am indeed touched to have been invited to contribute to this programme 
of the Abu Dhabi Festival 2012, which commemorates the life and work of 
Dr Walid Gholmieh through this year’s Award. I sincerely hope that his legacy 
shall give hope and inspiration to all future artists and cultural leaders.” 

His Excellency Fouad Siniora, 
 Former Prime Minister of Lebanon

 
“Shouldn’t we think of the Arab World in these terms: converging streams 
of history, culture and identity? Each one unique. But all feeding into one 
another in harmony – to build what is referred to as the Arab World. Year after 
year, this is what the Abu Dhabi Festival has been aiming to achieve.”

His Excellency Lakhdar Brahimi
 
“I am delighted that UK has been chosen to be the Country of Honour for 
this year’s edition of the Abu Dhabi Festival. It reflects the deep cultural 
ties between the UK and UAE, which ADMAF has been so instrumental 
in maintaining and developing. The Abu Dhabi Festival is not only about 
performance; it is about sharing creative imagination and mutual appreciation 
for other cultures.”

H.E Dominic Jermey, 
 UK Ambassador to the UAE

 
"The Abu Dhabi Festival offers many wonderful performances and education 
is clearly important and we look forward to exploring in what ways the ROH 
team can contribute.”

Lord Hall of Birkenhead CBE, 
 Chief Executive, Royal Opera House

 
“I’m very pleased to be here in Abu Dhabi to signal the start of the partnership 
between British Council and Abu Dhabi Music and Arts Foundation. The UAE 
is definitely at the forefront of leading the region’s artistic re-awakening 
and the Foundation stands out, for its commitment not only to excellence 
in the arts, but also to developing professional capacity and nurturing  
new audiences.”

 Sir Vernon Ellis - Chairman, British Council
 
“The Abu Dhabi Festival represents a unique combination of music from both 
the Eastern and Western hemispheres. There are few festivals like this in the 
world today, and the UAE is a unique place to celebrate music and the arts 
and to sample new cultures.”

Maxim Vengerov
 

“Manchester International Festival is committed to making exciting new work 
for children. It’s an area that can be overlooked by arts festivals and so we're 
delighted that Abu Dhabi Festival has taken on the challenge and brought 
some of the shows from Music Boxes to the UAE to present them in new 
and exciting ways”

Alex Poots, Festival Director, 
 Manchester International Festival

 
 
“Last Year we enjoyed hearing and teaching the talented children at the 
British School, as well as performing with Sarah Al-Qaiwani.  The experience 
with Sarah was particularly meaningful because we were able to connect 
musically across cultural divides and learn more about Emirati culture through 
our collaboration.”

Carnegie Hall ACJW
 
“In cultural diplomacy, the main benefit is the acceptance and respect for 
cultural diversity; you respect there are differences between each other, but 
these differences are to be celebrated; you put it into value.”

 Mona Khazindar, 
 Director General of the Institut du Monde Arabe, 

 speaking at the Abu Dhabi Festival Debates.
 
Where can you go from your bedroom or the beach to hear one of the world’s 
greatest orchestras without leaving your hotel? Answer, the Abu Dhabi Festival.

David Mellor, The Mail on Sunday
 
“We had a wonderful experience in 2011 when we brought our production 
of Macbeth to the UAE, so we're thrilled to be returning this year. Our 
productions are designed especially to appeal to young audiences and to be 
relevant to their lives, so we'll be working hard to communicate the meaning 
of the play to everyone who sees it.”

Chris Stafford, 
 Executive Producer, Shakespeare’s Globe

Testimonials شهادات



Abu Dhabi Festival   
The Abu Dhabi Festival was founded in 2004 under the Patronage of H.H. 
Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, then Minister of Information and 
Culture. Between 2007 and 2011, the Festival was granted the Patronage 
of H.H. General Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of 
Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces.
In 2012, the Abu Dhabi Festival was held under the Patronage of H.E. 
Sheikh Nahyan Mabarak Al Nahyan, Minister of Higher Education and 
Scientific Research.
The Abu Dhabi Festival celebrated its ninth successive edition under the 
stewardship of the Abu Dhabi Music & Arts Foundation. It has earned an 
international reputation for excellence and has established itself as the 
UAE’s leading cultural event.

 
Abu Dhabi Music & Arts Foundation (ADMAF)

The Abu Dhabi Music & Arts Foundation seeks to nurture the arts, education, 
culture and creativity for the benefit of society and the advancement of 
Abu Dhabi’s cultural vision. Established in 1996 by Her Excellency Hoda 
Al Khamis Kanoo, ADMAF Founder, the Foundation is a not-for-profit 
organisation under the patronage of His Excellency Sheikh Nahayan 
Mabarak Al Nahyan, Minister of Higher Education and Scientific Research, 
ADMAF Patron and President. ADMAF’s broad programme of initiatives 
and events - including the Abu Dhabi Festival and the Young Media Leaders, 
The Nationals’ Gallery and The Artists’ Studio among many others - brings 
together audiences of all ages and nationalities. 

 
The Venues

The Festival’s Main programme is centred on the Emirates Palace in Abu 
Dhabi, although its Education and Community programmes are held across 
all seven emirates; from tiny community centres and theatres, to schools  
and universities. 

 
This Book

Over a period of two weeks our dedicated team of photographers and 
videographers shot more than 96 hours of video and more than 10,000 
still images. In this photo-journal we have distilled this huge archive 
into a selection of key moments that we feel capture the essence and 
atmosphere of the Festival and all those who participated in making it such 
a wonderful success.

 

For further details please visit: 

www.abudhabifestival.ae 
www.admaf.org 

All photography by Naim Chidiac – Shadow-PP  
(Unless otherwise stated)

مهرجان أبوظبي
تأسس مهرجان أبوظبي في شهر أبريل من عام 2004، تحت رعاية سمو الشيخ عبد اهلل بن زايد، 

أبوظبي،  زايد، ولي عهد  بن  الشيخ محمد  أول سمو  الفريق  برعاية  وزير اإلعالم يومها، وحظي 

نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، في األعوام من 2007 لغاية 2011، ويقام اليوم تحت رعاية 

معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

للفنون  بارزًا  ومنبرًا  اإلمارات،  في  والثقافية  الفنية  الفعاليات  أبرز  إحدى  اليوم  المهرجان  ويعّد 

وأجمل  والتشكيلية،  الكالسيكية  الفنون  أرقى  المتنّوع  برنامجه  يجمع  بحيث  أنواعها،  على 

المستوى  الفنانين على  السنوية، كوكبًة من كبار  العالمية، مستقطبًا في دوراته  األداء   فنون 

اإلقليمي والعالمي.

وقد احتل المهرجان مكانًة عالميًة متميزًة، كما باتت فعاليات برنامجيه التعليمي المجتمعي 

تستقطب الشريحة الواسعة من الفنانين، الطالب، المجموعات األهلية والمؤسسات الثقافية 

من اإلمارات السبع.

مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
 مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون هي مؤسســة نفع عام تعمل برعاية ورئاسة معالي الشيخ  

انطالقًا من اإليمان بأهمية العمل  التعليم العالي والبحث العلمــي،   نهيان مبارك آل نهيان وزيــر 

الثقافي في خدمة المجتمع وإسهامًا في إثراء الرؤية الثقافية للعاصمة اإلماراتية أبوظبي.

تأسست المجموعة على يد السيدة هدى الخميس كانو عام 1996، وأطلقت حتى اليوم عددًا من 

أهم المبادرات الثقافية والفنية، المجتمعية والتعليمية، يأتي في مقدمها مهرجان أبوظبي الذي 

فنية عالمية  ويستقدم عروضًا  العالمي األول حصرّيًا،  فنية متميزة في عرضها  أعمااًل   يقدم 

برنامج منها  رائدة  مبادرات  المجموعة  ُتطلق  كما  العربي،  للمّرة األولى في العالم   تقدم 

برامج  إلى  إضافة  وغيرها،  الفنانين  واستديو  اإلماراتي،  الفن  رواق  الشابة،  اإلعالمية  القيادات 

أكاديمية تربوية وتعليمية لصقل المهارات والمواهب الواعدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

بالتعاون مع الهيئات المجتمعية واألكاديميات والمدارس والجامعات، مستعينة بخبراء رائدين 

على الصعيدين المحلي والعالمي في شّتى الميادين.

والثقافة واإلبداع،  والفنون في تطور الفنون والتعليم  للثقافة  أبوظبي  مجموعة   تسهم 

تأسيس شراكات استراتيجية مع  إلى  وتسعى  معايير المسؤولية االجتماعية،  بأعلى  ملتزمًة  

المؤسسات الثقافية العالمّية المتمّيزة، والمهرجانات العالمية.

مواقع الفعاليات
بينما  بأبوظبي،  اإلمارات  قصر  مسرح  في   2012 أبوظبي  لمهرجان  الرئيسة  الفعاليات  أقيمت 

توزعت فعاليات برنامجيه التعليمي  والمجتمعي على المراكز الثقافية والمجتمعية والمدارس 

والجامعات في اإلمارات السبع.

هذا اإلصدار
أبوظبي  إلى قلوب محبي مهرجان  أن نصل  والتاريخ، وبها نستطيع  للذاكرة  الصورة سجٌل  إن 

المهرجان،  مع  العاملين  الفوتوغرافيين  والمصورين  الفيديو  مصوري  جهد  ولوال  وداعميه، 

لما  عمل،  أسبوعي  طوال  صورة  آالف   10 من  أكثر  تصوير  في  طاقتهم  أقصى  بذلوا  والذين 

أمكننا أن نقّدم هذا األلبوم الذي يليق بالمستوى الرفيع للفعاليات الفنية والثقافية الرائدة التي 

قّدمها مهرجان أبوظبي 2012 لجمهور رائع ومميز من اإلمارات والعالم.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة:

www.abudhabifestival.ae
www.admaf.org 

Shadow-PP - تصوير: نعيم شدياق 
)ما لم يتم ذكر مصدر آخر(
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Journalists and panel members are entertained by the young Emirati pianist Mohammed Al Jahory during 
the press launch of the 9th edition of the Abu Dhabi Festival at Emirates Palace in January.

إيقاعات الموسيقى الكالسيكية العالمية بأنامل إماراتية يقدمها عازف البيانو اإلماراتي الشاب محمد الجهوري أثناء المؤتمر الصحفي الخاص باإلعالن 
عن فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان أبوظبي في يناير الماضي بقصر اإلمارات.

Press Conference
Emirates Palace, 16th January 2012

المؤتمر الصحفي الخاص باإلعالن عن فعاليات مهرجان أبوظبي
قصر اإلمارات، 16 يناير  2012
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Main Programme

البرنـامج الرئـيـسـي
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Dr. Walid Gholmieh Abu Dhabi Festival Award 2012
Emirates Palace Auditorium, 19th March

1938 - 2011
Former Lebanese Prime Minister Fouad Siniora presents the 2012 
Abu Dhabi Award to Mrs Elham Gholmieh wife of the late composer.

دولة رئيس الوزراء اللبناني األسبق فؤاد السنيورة والسيدة إلهام، حرم 
الراحل د.وليد غلمية أثناء استالم جائزة مهرجان أبوظبي 2012

د. وليد غلمية جائزة مهرجان أبوظبي 2012
مسرح قصر اإلمارات، 19 مارس
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خطوط النور
معرض الفنان التشكيلي حسن المسعود

ردهة مسرح قصر اإلمارات / قاعة الغاف للفن التشكيلي

19th March – 15th April 2012

Gestures of Light
The Art of Hassan Massoudy

Ghaf Art Gallery / Emirates Palace Foyer

19 مارس - 15 أبريل
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Emarat Al Youm newspaper (UAE) February 2, 2012 خبر منشور في جريدة اإلمارات اليوم )اإلمارات( 2 فبراير 2012

©
 Jonathan G

reet
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19th March 2012

أنوشكا شنكر

19 مارس

Traveller
Anoushka Shankar 

Emirates Palace Auditorium

مسرح قصر اإلمارات
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Masala! Magazine (UAE) March 27, 2012 خبر منشور في مجلة مساال )اإلمارات( 27 مارس 2012
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(Top) HE Sheikh Nahyan Mabarak Al Nahyan greets audience members 
ahead of Anoushka Shankar’s inaugural festival performance. 
(Bottom) HE Sheikh Nahyan Mabarak Al Nahyan greets India’s 
Ambassador to the UAE, HE Lokesh Mysore Kapanaiah.

)األعلى( معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، راعي 
ورئيس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، يحيي حضور أمسية افتتاح مهرجان أبوظبي 2012.
)األسفل( معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان،  مصافحًا سعادة سفير الهند لدى اإلمارات لوكش 

ميسور كاباناياه.

)األعلى( السيدة هدى الخميس كانو تهنئ أسطورة السيتار الهندي أنوشكا شنكر ألدائها 
الرائع في أمسية افتتاح المهرجان.

)األسفل( معالي الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة التجارة الخارجية والفنان التشكيلي 
العالمي حسن المسعود.

(1)

(2)

(1)

(2)

(Top) HE Hoda Al Khamis Kanoo congratulates Anoushka Shankar on a 
splendid opening evening. 
(Bottom) HE Sheikha Lubna Al-Qasimi with the artist  
Hassan Massoudy.

(1)

(2)

(1)

(2)
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19th March 2012 19 مارس

A Midsummer Night’s Dream
Shakespeare’s Globe

Abu Dhabi Theatre, Breakwater

“حلم ليلة صيف”
غلوب إديوكيشن في شكسبير غلوب

مسرح أبوظبي، كاسر األمواج
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The National Newspaper (UAE) March 20, 2012 خبر منشور في جريدة ذا ناشيونال )اإلمارات( 20 مارس 2012
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22nd March 2012

روسيا تتألق
مكسيم فنغيروف مع أوركسترا سانت 
بطرسبرغ الفلهارمونية بقيادة يوري تيميركانوف

22 مارس

Resplendent Russia 
Maxim Vengerov & The St Petersburg 
Philharmonic Orchestra conducted by 
Yuri Temirkanov

Emirates Palace Auditorium

مسرح قصر اإلمارات
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The Daily Mail Newspaper (UK) April 1st, 2012 خبر منشور في جريدة الديلي ميل )المملكة المتحدة(  1 أبريل 2012
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(Top) Mrs. Hoda Al Khamis Kanoo greets Maestro Yuri Temirkanov 
ahead of the evening’s performance.
(Bottom Left) Guests relaxing in the outdoor VIP Lounge ahead of  
the performance.
(Bottom Right) (L to R) H.E. Lakhdar Brahim (UN Representative, 
Member of the Elders), Mohamed Abdul Latif Kanoo and H.E. Shaukat 
Aziz (former Prime Minister of Pakistan).

(Top) (L to R) H.E. Mohammad Al Zubair (Economic Advisor to HM 
Sultan Qaboos, Founder of Zubair Corporation, philanthropist), Mrs. 
Hoda Al Khamis Kanoo,  H.E. Dr Rawya Saud Al Busaidi (Minister of 
Higher Education, Chair of Royal Opera House – Muscat), H.E. Sheikh 
Mohammed Abdullah Ali Al Qatabi (Ambassador of Oman to the UAE)
(Bottom) (L to R) H.E. Andrey Andreev,  Russian Ambassador to the UAE, 
Mrs. Hoda Al Khamis Kanoo, Maestro Yuri Temirkanov and Mrs Andreev.

)األعلى( )من اليسار( سعادة محمد الزبير )المستشار االقتصادي لجاللة السلطان قابوس 
بن سعيد، مؤسس مؤسسة الزبير، ناشط في ميدان العمل التطوعي(، السيدة هدى 

الخميس كانو، معالي الدكتورة راوية سعود البوسعيدي )وزيرة التعليم العالي، رئيسة 
مجلس إدارة دار األوبرا السلطانية(، وسعادة الشيخ محمد عبد اهلل علي القتابي سفير 

سلطنة عمان  لدى اإلمارات.
)األسفل(  سعادة أندري أندريف السفير  الروسي لدى اإلمارات، السيدة هدى الخميس كانو، 

المايسترو يوري تيميركانوف والسيدة أندريف.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)
(3)

(1)

(2)

 )األعلى( السيدة هدى الخميس كانو ترحب بالمايسترو العالمي يوري تيميركانوف قبيل 
حفل “روسيا تتألق”.

)األسفل يسار( استراحة قصيرة لكبار ضيوف المهرجان في المجلس الخاص بهم.
)األسفل يمين(  معالي األخضر اإلبراهيمي، المبعوث األممي، عضو مجلس الحكماء، محمد 

عبد اللطيف كانو، ودولة شوكت عزيز رئيس وزراء باكستان السابق.
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24th March 2012

 نصير شمه 
مع فرقة الموسيقى العالمية

24 مارس

Naseer Shamma & The 
Global Music Ensemble

Emirates Palace Auditorium

مسرح قصر اإلمارات
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Al Ittihad Newspaper (UAE) March 26, 2012 خبر منشور في جريدة االتحاد )اإلمارات( 26 مارس 2012
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(Top Right) Vasilis Saleas with Mrs. Hoda Al Khamis Kanoo and H.E. 
Dionisios Zois, Greek Ambassador to the UAE.
(Top Left) Nino Josele and Cesare Picco.
(Bottom) Naseer Shamma greets some young fans following the  
sell-out concert.

(Top) The band take a bow. 
(Bottom) Naseer Shamma & The Global Music Ensemble.

)األعلى يمين( فاسيليس سالياس مع السيدة هدى الخميس كانو، المؤسس والمدير 
الفني لمهرجان أبوظبي وسعادة ديونيسيوس زويس، سفير اليونان لدى الدولة.

)األعلى يسار( العازف  نينيو خوسيلي وعازف البيانو تشيزاري بيكو.
)األسفل ( الفنان نصير شمه مع جمهوره من الشباب بعيد ختام حفله الرائع.

)األعلى( أعضاء فرقة الموسيقى العالمية يحيون جمهور مهرجان أبوظبي.
)األسفل ( الفنان نصير شمه مع فرقة الموسيقى العالمية في صورة جماعية.

(1)

(2)
(3)

(1)
(2)

(1)

(2)
(3)

(1)
(2)
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26th March 2012

سوترا
سيدي العربي شرقاوي/ أنطوني غورملي، 
سيمون برزوسكا ورهبان الشاولين

26 مارس

Sutra
Sidi Larbi Cherkaoui / Antony Gormley 
/ Szymon Brzoska with Monks from 
the Shaolin Temple

Emirates Palace Auditorium
مسرح قصر اإلمارات
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Belgium’s Ambassador to the UAE, H.E. Anick Van Calster, Sidi Larbi 
Cherkaoui, Mrs. Hoda Al Khamis Kanoo and Shaolin Temple Leader of 
the Warrior Monks, Shi Yan Zhuang.

سعادة أنيك فون كالستر، سفير مملكة بلجيكا لدى اإلمارات، المصمم وراقص الباليه 
المعاصر النجم سيدي العربي شرقاوي، السيدة هدى الخميس كانو، وقائد محاربي الشاولين 

حضرة شي يانزهوانغ. 

(1)
 

(1)
 The National Newspaper (UAE) March 24, 2012

خبر منشور في جريدة ذا ناشيونال )اإلمارات( 24 مارس 2012
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27th – 29th March 2012

بيت الفارابي
أنور أبو دراغ وفرقة مقامات
رياح الشرق – غوكسيل باكتاغير
مزيج – فيصل الساري

27 - 29 مارس

Bayt Al Farabi
Anwar Abu Dragh & Maqamat
Eastern Wind – Göksel Baktagir 
Synthesis – Faisal Al Sari

Emirates Palace Ballroom 1
قصر اإلمارات، قاعة اإلحتفاالت رقم 1
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Anwar Abu Dragh
أنـور أبو دراغ

Gulf News Newspaper (UAE) March 31, 2012 خبر منشور في جريدة  غلف نيوز )اإلمارات( 31 مارس 2012

Al Ittahad Newspaper (UAE) March 31, 2012 خبر منشور في جريدة  االتحاد 31 مارس 2012
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Göksel Baktagir

غوكسيل باكتاغير
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Faisal Al Sari

فيصل الساري



77

(Top) Mrs. Hoda Al Khamis Kanoo with Anwar Abu Dragh.
(Bottom) (L to R) Eyüp Hamiş, Bilen Işıktaş, Göksel Baktagir, Mrs 
Hoda Al Khamis Kanoo, Turkey’s Ambassador to the UAE, H.E. Şefik 
Vural Altay and wife, Can Olgun and Bülent Elmas.

)األعلى( السيدة هدى الخميس كانو مع الفنان العراقي أنور أبو دراغ
 )األسفل( )من اليسار( أيوب هاميش، بيلين إشكتاش، غوكسيل باكتاغير، السيدة هدى 

الخميس كانو، سعادة سفير الجمهورية التركية لدى اإلمارات شفيق فورال ألتاي بصحبة 
زوجته، جان أولغون وبولند إلماس.

(1)
(2)

(1)
(2)

(Top) Faisal Al Sari with US Ambassador to the UAE 
H.E. Michael H.Corbin.
(Bottom) Anwar Abu Dragh, Sally Tabbara and Faisal Al Sari. 

)األعلى( الفنان اإلماراتي فيصل الساري وسعادة سفير الواليات المتحدة األمريكية لدى 
اإلمارات السيد ميشال كوربين

 )األسفل( الفنان العراقي أنور أبو دراغ واآلنسة سالي طبارة والفنان اإلماراتي الشاب 
فيصل الساري.

(1)

(2)

(1)

(2)
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30th – 31st March 2012

ال بايادير )راقصة المعبد(
 Semperoper باليه 
NDR وأوركسترا هانوفر الفلهارمونية 
 بقيادة ديفيد كولمان

30 - 31 مارس

La Bayadère (The Temple Dancer)
Semperoper Ballet 
& NDR Radiophilharmonie Hanover  
Conducted by David Coleman

Emirates Palace Auditorium
مسرح قصر اإلمارات
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City Times Newspaper (UAE) April 3, 2012 خبر منشور في جريدة سيتي تايمز )اإلمارات( 3 أبريل 2012
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(Top) The cast, choreographer and composer take a bow. 
(Bottom) (L to R) Natalia Sologub, Svetlana Gileva, Jiri Bubenicek, 
Francine Watson Coleman, Aaron S. Watkin, Mrs. Hoda Al Khamis 
Kanoo, Oleg Klymyuk, David Coleman, Mohamed Abdul Latif Kanoo, 
German Ambassador to the UAE H.E Klaus Peter-Brandes, Mrs Peter-
Brandes, Katharina Riedeberger, István Simon.

)األعلى( الممثلون، مصمم الرقص والمؤلف في صورة جماعية 
)األسفل( )من اليسار( ناتاليا سولوغوب، سفيتالنا غيليفا، جيري بونينتشك، فرانسين واتسون 
كولمان، أرون س واتكن، السيدة هدى الخميس كانو، أوليغ كليميوك، ديفيد كولمان، عضو 

مجلس مستشاري مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون  السيد محمد عبد اللطيف كانو، 
سعادة سفير جمهورية ألمانيا االتحادية لدى اإلمارات كالوس بيتر برانديس، السيدة برانديس، 

كاتارينا ريديبرغر، إستيفان سيمون. 

(1) 
(2)

(1) 
(2)

(Top) British composer and conductor, David Coleman takes a bow 
at the final curtain.
(Bottom) ‘The Golden Idol’ István Simon with Mrs. Hoda  
Al Khamis Kanoo.

)األعلى( الموسيقار البريطاني العالمي ديفيد كولمان في تحية الجمهور قبل ختام العرض.
)األسفل(  أيقونة الباليه المعاصر إستيفان سيمون مع السيدة هدى الخميس كانو، المؤسس 

والمدير الفني لمهرجان أبوظبي

(1)
 

(2)

(1) 
(2)
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2nd April 2012

الصديق الحبيب
دار األوبرا الملكية
سيمون راسل بيل 
هارييت والتر
 أليكس جنينغز

 

2 أبريل

Beloved Friend 
Royal Opera House 
Simon Russell Beal  
Dame Harriet Walter 
Alex Jennings

Emirates Palace Auditorium
مسرح قصر اإلمارات
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Al Hayat Newspaper (Lebanon) April 5, 2012 خبر منشور في جريدة الحياة )لبنان( 5 أبريل 2012
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(Top) (L to R) Lady Natasha Harwood with Mrs. Hoda Al Khamis 
Kanoo and Academy Award-winning screen writer and author Sir 
Ronald Harwood.
(Bottom) (L to R) Roberta Marquez, Vasily Ladyuk, Sophie Durrant, 
Founder of the Verbier Festival Martin Engstroem, Dr Frauke Heard-Bey, 
Alex Jennings, Simon Russell Beale, Renato Balsadonna, Sir Ronald 
Harwood, Konstantin Boyarsky, Mrs. Hoda Al Khamis Kanoo, CEO Royal 
Opera House Lord Tony Hall, UK Ambassador H.E. Dominic Jermey, 
Dame Harriet Walter, Sir Vernon Ellis, Vasko Vassilev, Christopher 
Vanderspar, Valeri Hristov, Danny Wyler and Lady Chichester. 

(Top Left) Chairman of the British Council, Sir Vernon Ellis and wife 
Lady Hazel.
(Top Right) Mrs. Hoda Al Khamis Kanoo with UK Ambassador to the 
UAE H.E. Dominic Jermey. 
(Bottom) Mrs. Hoda Al Khamis Kanoo presents a traditional Arab 
gown (bisht) to actor Simon Russell Beale.

 )األعلى يسار (  المدير التنفيذي للمجلس الثقافي البريطاني السير فيرنون إليس وزوجته 
الليدي هيزيل .

)األعلى يمين(  السيدة هدى الخميس كانو وسعادة سفير المملكة المتحدة لدى اإلمارات، 
دومينيك جيرمي.

)األسفل(  السيدة هدى الخميس كانو تهدي البشت العربي التقليدي للممثل سيمون 
راسيل بيل.

(1)

(2) (1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

)األعلى( )من اليسار( ناتاشا هاروود، السيدة هدى الخميس كانو والسير رونالد هاروود، 
المؤلف الحائز على جوائز عالمية عدة.

)األسفل( )من اليسار( روبرتا ماركيز، فاسيلي الديوك، صوفيا دورانت، مؤسس مهرجان 
فيربير مارتن إنغستروم، الدكتورة فراوكة هيرد بي، أليكس جنينغز، سيمون راسل بيل، 

ريناتو بالسادونا، السير رونالد هاروود، كونستانتين بويارسكي، السيدة هدى الخميس كانو، 
المدير التنفيذي لدار األوبرا الملكية السير طوني هول، سعادة سفير المملكة المتحدة لدى 

اإلمارات دومينيك جيرمي، هارييت والتر، السير فيرنون إليس، فاسكو فاسيلي، كريستوفر 
فاندرسبار، فاليري هريستوف، داني وايلر والليدي تشيتشستر. 
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4th April 2012

النجمة العالمية
ناتالي كول

4 أبريل

Natalie Cole

Emirates Palace Auditorium
مسرح قصر اإلمارات
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The National Newspaper(UAE) April 1, 2012 خبر منشور في جريدة ذا ناشيونال )اإلمارات( 1 أبريل 2012
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(Top) Natalie received a 10 minute standing ovation at the end of her 
electrifying 2-hour performance.
(Bottom) Mrs. Hoda Al Khamis Kanoo with Natalie and the United 
States Ambassador to the UAE, H.E. Michael H.Corbin. 

Natalie with the United States Ambassador to the UAE, H.E. 
Michael H. Corbin.

)األعلى( جمهور مهرجان أبوظبي وكبار ضيوفه يحيون النجمة ناتالي كول قبيل 
ختام حفلها الرائع.

)األسفل( السيدة هدى الخميس كانو مع النجمة ناتالي كول وسعادة ميشيل 
كوربين، سفير الواليات المتحدة لدى الدولة.

النجمة العالمية ناتالي كول وسعادة ميشيل كوربين سفير الواليات المتحدة لدى اإلمارات.

(1) 

(2)

(1) 

(2)

Emarat Al Youm newspaper (UAE)  April 6, 2012 خبر منشور في جريدة اإلمارات اليوم )اإلمارات( 6 أبريل 2012
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6th April 2012 6 أبريل

Fadel Shaker

Emirates Palace Auditorium
مسرح قصر اإلمارات

النجم العربي فضل شاكر
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(Top) Fadel Shaker with Mrs. Hoda Al Khamis Kanoo.
(Bottom) H.E. Farah Al Khatib Al Hariri, Acting Charge d’Affaires of the 
Lebanese Embassy in the UAE, Fadel Shaker, Mrs. Hoda Al Khamis 
Kanoo and conductor Elie Al Alia. 

)األعلى ( النجم العربي فضل شاكر وسعادة هدى الخميس كانو، المؤسس والمدير الفني 
لمهرجان أبوظبي

)األسفل( سعادة فرح الخطيب الحريري، القائم باألعمال في السفارة اللبنانية لدى اإلمارات، 
النجم فضل شاكر، السيدة هدى الخميس كانو والموسيقار إيلي العليا.

(1) 
(2)

(1) 

(2)

Al Ittahad Newspaper (UAE) April 6, 2012 خبر منشور في جريدة االتحاد )اإلمارات( 6 أبريل 2012

City Times Newspaper (UAE) April 6, 2012 خبر منشور في جريدة سيتي تايمز )اإلمارات( 6 أبريل 2012
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البرنامج التعليمي
لمهرجان أبوظبي 2012

Festival Education 
Programme 2012
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Enabling people to reach their full potential is a cornerstone of the Abu 
Dhabi Festival and of its organiser, the Abu Dhabi Music & Arts Foundation. 
By delivering a year-round series of exciting initiatives, ADMAF uses every 
art form to inspire children and young people to develop their creative 
thinking, realise their talents, build upon the nation’s rich cultural heritage, 
and broaden their horizons. 
During the Abu Dhabi Festival, ADMAF’s objectives are reflected in a 
concentrated series of events and activities that not only make learning fun 
but also bring out the creativity, imagination and ambition within.
The ADMAF Creativity Award, presented at the Opening Gala every year, 
shines the spotlight of success on Emirati university students who have 
made an outstanding contribution to the contemporary cultural expression 
of the UAE, so that others may follow their lead.
The UAE is a splendid example of how the people of myriad nations 
and cultures can live together in harmony. Through our ‘Cross Cultural 
Connections’ programme, ADMAF creates opportunities for children and 
young people to share and exchange their artistic traditions and broaden 
their perspectives. Through the ‘Treasuring Traditions’ programme, we 
seek to uphold age-old forms of artistic expression by passing skills and 
techniques to the next generation. 
Since its establishment in 1996, ADMAF has sought to nurture young 
artistic talent and enable teachers to develop their skills in this area. Our 

‘Talent Development’ programme seeks to do just that, in partnership with 

leading arts organisations around the world. 

Art is for everyone and, in this spirit, our ‘Special Needs’ programme aims 

to provide a consistent series of arts initiatives to stimulate cognitive 

and physical development among children with special needs and offer 

professional development for their teachers and carers.

The arts is proven to be an effective tool in raising levels of academic 

performance. Through the ‘Enhancing Education’ programme, techniques 

normally found in theatre, music and the visual arts are used to bring 

subjects such as maths, geography, languages and science to life and 

history inspire an academic appetite for learning.

As Abu Dhabi strives towards becoming an artistic capital for the 21st century, 

career opportunities in the capital’s cultural sector will grow and expand. With 

this in mind, ADMAF and the Abu Dhabi Festival are  through our creative 

leadership programme, Spearheaded by Young Media   Leaders, committed 

to enabling young nationals to explore and pursue new career paths, so that 

they may become the cultural leaders of tomorrow.

Finally, the Festival’s ‘Riwaq Al Fikr’ series of panel discussions brings 

together experts and the general public to debate issues of relevance in the 

world today.Learning never ends. Join us on an educational adventure. 

Educational Endeavours
Riwaq Al Maarifa (The Gateway to Knowledge)

للمهرجان،  المنظمة  الجهة  والفنون،  للثقافة  أبوظبي  ومجموعة  أبوظبي  مهرجان  يولي 

وجميع  والشباب  الطلبة  تمكين  إلى  الهادفة  والثقافية  التعليمية  للبرامج  كبيرة  أهميًة 

أفراد المجتمع، من اإلفادة القصوى من قدراتهم وإبداعاتهم، وذلك عبر إقامة سلسلة من 

الطلبة  لتشجيع  العام،  مدار  على  تنظيمها  يتم  التي  المتنّوعة  واألنشطة  الممّيزة  الفعاليات 

والشباب على إطالق العنان لمواهبهم، واكتشاف قدراتهم وتوسيع مداركهم على أسس 

مستمدة من الموروث الثقافي والفني الغني لدولة اإلمارات.

أبوظبي،  مهرجان  فعاليات  ضمن  والفنون  للثقافة  أبوظبي  مجموعة  أهداف  وتنعكس 

وتوّفر  ومشّوقة،  ممتعة  عملية  التعليم  تجعل  التي  واألنشطة  المشاريع  من  سلسلة  على 

يتم  التي  أبوظبي  مهرجان  جائزة  وتسلط  الطموح،  لروح  ومحّفزة  اإلبداع  على  مشجّعة  بيئة 

الجامعات  طلبة  إبداعات  على  الضوء  سنويًا،  للمهرجان  االفتتاحية  األمسية  خالل  تقديمها 

اإلماراتيين، الذين قدموا مساهمات بارزة وفّعالة في مجاالت فنية وأدبية متعددة، لدعمهم 

في مواصلة مسيرة التمّيز وتشجيع غيرهم على إتباع المنهج المبدع ذاته.

والتناغم  السلمي  للتعايش  فريدًا  نموذجًا  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  مجتمع  ويعتبر 

»لقاء  برنامج  فعبر  متنّوعة،   وجنسيات  عديدة  ثقافية  خلفيات  من  مجموعات  بين  الثقافي 

الثقافات«، نقوم بإيجاد الفرص لألطفال والشباب لمشاركة وتبادل فنونهم التراثية وتوسيع 

نطاق رؤيتهم الثقافية، وعبر برنامج »إحياء الموروث اإلماراتي« نسعى إلى نقل اإلرث الحضاري 

من مهارات وفنون إلى األجيال التالية.

المواهب  اكتشاف  إلى   1996 في  تأسيسها  منذ  والفنون  للثقافة  أبوظبي  مجموعة  تسعى 

الذي  األمر  وهو  الطالب،  لدى  الكامنة  المهارات  تلك  تطوير  على  المدرسين  وتشجيع  الفنية 

المنظمات  مع  بالتعاون  الفنية«  المواهب  »صقل  برنامجها  خالل  من  المجموعة  تنفذه 

مستعينة  والجامعات،  والمدارس  واألكاديميات  المجال  هذا  في  الناشطة  والمؤسسات 

كبريات  مع  بالتعاون  الميادين  شّتى  في  والعالمي  المحلي  الصعيدين  على  رائدين  بخبراء 

منظمات الفنون حول العالم.

الخاصة  األنشطة  برامج  أسسنا  المنطلق  هذا  ومن  الجميع،  حق  من  اإلبداع  بأن  نؤمن  ونحن 

المستمرة  الفنية  األنشطة  من  سلسلة  توفير  بهدف  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  من  باألطفال 

والقائمين  مدرسيهم  تزويد  عبر  وذلك  لديهم  وتطويرها  والبدنية  العقلية  القدرات  لتحفيز 

عليهم بقدرات تطويرية احترافية.

عبر  نقوم  ولذلك  األكاديمي،  األداء  بمستوى  لالرتقاء  فّعالة  أداة  تعتبر  الفنون  أن  ثبت  لقد 

والموسيقى  المسرح  فنون  في  المتبعة  التقنيات  من  باالستفادة  التعليم«،  »تعزيز  برنامج 

واللغات  والجغرافيا  الرياضيات  مثل  العلمية  الفروع  مختلف  في  الروح  لبث  المرئية  والفنون 

والعلوم بهدف تحفيز اإلطالع على العلوم وتقريبها إلى متناول الطلبة والدارسين.

واإلبداع  والفن  للثقافة  وممّيزة  رائدة  كوجهة  مكانتها  لتتبوأ  أبوظبي  إمارة  سعي  ظل  وفي 

على المستوى العالمي، فإن فرص العمل في القطاع الثقافي والفني تنمو وتتزايد باستمرار، 

الطلبة  وتشجيع  بدعم  أبوظبي،  ومهرجان  والفنون  للثقافة  أبوظبي  مجموعة  وتلتزم 

»رواق  مبادرة  فهناك  قدراتهم،  وتطوير  مهارتهم  اكتشاف  على  المستقبل  وقادة  والشباب 

القضايا  حول  اآلراء  وتبادل  لمناقشة  الثقافة  رواد  بين  حوارية  لقاءات  في  تجمع  التي  الفكر«، 

تؤهلهم  الشباب  أمام  واسعة  آفاق  فتح  في  أخرى  مبادرات  جانب  إلى  لتسهم  الرئيسية، 

ليصبحوا قادة الحركة الثقافية والفنية مستقباًل.

رواق المعرفة
بوابتك للمعرفة

Zayed University student participating in "Gestures of Light" : 
Hassan Massoudy Workshop

طالبة  من جامعة زايد في ورشة  تدريب الخط العربي "خطوط النور" بإشراف 
الفنان التشكيلي حسن المسعود
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ADMAF Creativity Award
Emirates Palace Auditorium - 19th March 2012

جائزة اإلبداع من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون 
مسرح قصر االمارات - 19 مارس 2012

ADMAF and ADF awards are presented in association with Chopard, and celebrate outstanding achievements in the arts. The 2012 ADMAF Creativity 
Award was presented to 10 students of UAE University in Al Ain,who participated in a variety of ADMAF - led initiatives including Young Media Leaders 
(YML), City University New York (CATCUNY) Theatre in Education Residency and others. The YML recipients are Hasan Murad Al Beloushi, Mona Ahmed 
Alhammoudi, Khawlah Khalfan Ali Al Neaimy and Ranim Ibrahim Albloushi. The CATCUNY students who received the award were Asma Rashid Saif 
Al Shamsi, Fatoum Saeed Ahmed Al Shikh, Haya Ali Abdulla Ali Mohamed Bin Younes Al Tenaiji, Huda Mohammed Salim Mohammed Rashid Al Qaydi, 
Tamadhar Ahmed Amer Al Rawas and Zainab Ahmed Ali Hassan Al Baloushi. The Awards were presented by His Excellency Sheikh Nahyan Mabarak Al 
Nahyan, Minister of Higher Education and Scientific Research, President and Patron of the Abu Dhabi Music & Arts Foundation, Mrs. Hoda Al Khamis 
Kanoo, Founder and Artistic Director of the Abu Dhabi Festival, His Excellency Khaldoon Al Mubarak, CEO of Mubadala, and His Excellency Fouad 
Siniora, Former Prime Minister of Lebanon.

تقدم جائزة �لإبد�ع من جمموعة �أبوظبي للثقافة و�لفنون �صنويًا بالتعاون مع �صوبارد لو�حد �أو �أكرث من طالب �جلامعات �لإمار�تيني �لذين قدمو� م�صاهمة كبرية يف جمالت �ل�صينما و�لأدب )�صعر، رو�ية �أو �صحافة( 

�أو �لفنون �لت�صكيلية )�لر�صم و�لت�صميم �أو �لت�صوير( �أو فنون �لأد�ء.

قّدم معايل �ل�صيخ نهيان مبارك �آل نهيان وزير �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي، ر�عي ورئي�س جمموعة �أبوظبي للثقافة و�لفنون جائزة �لإبد�ع من �ملجموعة لع�صرة من طلبة جامعة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، �لعني، 

لأد�ئهم �ملتميز �صمن فعاليات �ملجموعة و�أن�صطتها يف برنامج �لقياد�ت �لإعالمية �ل�صابة، وبرنامج �بتعاث �لطلبة، يف �إطار مبادرة جامعة نيويورك لتعليم �لأد�ء و�لدر�ما “كات كوين، م�صرح �لفن �لإبد�عي”، بح�ضور 

�أبوظبي، معايل خلدون �ملبارك �لرئي�س �لتنفيذي و�لع�صو �ملنتدب ل�صركة مبادلة للتنمية، دولة رئي�س �لوزر�ء �للبناين �لأ�صبق فوؤ�د �ل�صنيورة، و�لدكتور  �ل�صيدة هدى �خلمي�س كانو، �ملوؤ�ص�س و�ملدير �لفني ملهرجان 

م�صطفى عثمان ��صماعيل م�صت�صار �لرئي�س �ل�صود�ين.

�لفائزون من برنامج �لقياد�ت �لإعالمية �ل�صابة هم: �أ�صماء ر��صد �صيف �ل�صام�صي، فطوم �صعيد �أحمد �ل�صيخ، ح�صن مر�د �لبلو�صي، هيا علي عبد �هلل علي حممد بن يون�س �لطنيجي، هدى حممد �صامل حممد ر��صد 

�لقايدي، خولة خلفان علي �لنعيمي، منى �أحمد �حلمودي، رنيم �إبر�هيم �لبلو�صي، متا�صر �أحمد عامر �لرو��س، زينب �أحمد علي ح�صن �لبلو�صي.
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Carnegie Hall’s Ensemble ACJW Music Residency
Abu Dhabi Schools, 11th – 17th March 2012

ACJW  الفنان المقيم مع كارنيغي هول
مدارس أبوظبي 11 – 17 مارس 2012
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Scottish Opera ‘Baby O’*
Les Fanfans Nursery, Abu Dhabi, 13th – 15th March 2012

 *‘Baby O’ األوبرا األسكتلندية
حضانة “Les Fanfans”، أبوظبي، 13 – 15 مارس 2012

* MUSIC BOXES is commissioned by Manchester International Festival, BBC, Salford 
City Council and Abu Dhabi Festival. First performed on 2nd July 2011 as part of 
Manchester International Festival.

* بتكليف من مهرجان مان�ص�صرت �لدويل،BBC، جمل�س مدينة �صالفورد ومهرجان �أبوظبي.
عر�صت لأول مرة يوم 2 يوليو 2011 �صمن فعاليات مهرجان مان�ص�صرت �لدويل، ويعد هذ� �ملهرجان �صريكًا ثقافيًا ��صرت�تيجيًا 

ملهرجان �أبوظبي، ومتثل MUSIC BOXES عمل �لتكليف �حل�صري �لثاين بني مهرجان مان�ص�صرت �لدويل و مهرجان �أبوظبي. 
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Al Ghadeer Textile Workshop & Exhibition
HCT (Abu Dhabi Women’s College), 13th – 15th March 2012

ورشة عمل ومعرض صناعة النسيج مع مشروع الغدير
كليات التقنية العليا، كلية أبوظبي للطالبات، 13 – 15 مارس 2012
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Jake Rodrigues – ‘Ukulele World’ 
Abu Dhabi Schools, 13th – 21st March 2012

’Ukulele World‘ جايك رودريغز
مدارس أبوظبي، 13 – 21 مارس 2012
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Young Artists’ Day Concert 
Abu Dhabi Theatre, 17th March 2012

حفل يوم المواهب الشابة
مسرح أبوظبي، 17 مارس 2012
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BBC Philharmonic ‘Maestro’ 
Abu Dhabi Theatre Foyer, 17th – 21st March 2012

'مايسترو' أوركسترا الـ BBC الفلهارمونية
بهو مسرح أبوظبي، كاسر األمواج، 17 – 21 مارس 2012
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Back to School with MUBADALA 
Abu Dhabi Schools & Universities - 13th March – 1st April 2012

العودة إلى المدرسة مع مبادلة
مدارس وجامعات أبوظبي، 13 مارس – 1 أبريل 2012

Musicians from Carnegie Hall’s elite Ensemble ACJW perform during 
a musical masterclass at a school in AbuDhabi.

Russian violin virtuoso Maxim Vengerov delights children at a workshop to 
introduce youngsters to classical music, at GEMS World Academy, Abu Dhabi.

عازف الكمان الروسي مكسيم فينغيروف خالل ورشة عمل موسيقية مع 
طالب مدرسة جيمس العالمية في أبوظبي.

موسيقيو فرقة ACJW من كارنيغي هول خالل عرض لطالب إحدى مدارس أبوظبي.
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Oily Cart – ‘Drum’ 
Al Muna Primary School, Abu Dhabi and Zayed Higher Organisation for Humanitarian Care & 
Special Needs, Abu Dhabi Centre For Care & Rehabilitation, Mafraq, 18th – 22nd March 2012

‘Drum’ أويلي كارت
 مدرسة المنى االبتدائية، أبوظبي، ومؤسسة زايد العليا للرعاية اإلنسانية، أبوظبي

مركز أبوظبي للرعاية وإعادة التأهيل، المفرق، 18 – 22 مارس 2012
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Gestures of Light: Hassan Massoudy workshop 
Ghaf Art Gallery, Abu Dhabi, 19th March 2012

خطوط النور: ورش عمل الفنان التشكيلي حسن المسعود
قاعة الغاف للفن التشكيلي، أبوظبي، 19مارس 2012
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A Midsummer Night’s Dream – Workshops
By Globe Education at Shakespeare’s Globe
Abu Dhabi Schools & Universities, 19th – 21st March 2012

 ورش عمل “حلم ليلة صيف” 
بإشراف غلوب إديوكيشن في شكسبير غلوب

مدارس وجامعات أبوظبي، 19 – 21 مارس 2012
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Riwaq Al Fikr / The Festival Debates
Emirates Palace, 21st  March – 3rd April 2012

(Top) ‘The Legacy of Dr Walid Gholmieh’ (L to R) Mrs. Hoda Al 
Khamis Kanoo; Hiba Al Kawas Board Member & Professor of Opera 
and Composition at the Lebanese National Higher Conservatory of 
Music; Ahmed Al Zein Novelist & Journalist; Salwa Siniora Baasiri; 
Naseer Shamma, Musician and Founder of Beit Al Oud.
(Middle) ‘Mohammed Ghani Hikmat - A Tribute’ (L to R) Farouk Al 
Majedi, art critic & poet Hajer Mohamed Hikmat, daughter of the artist 
Leila Al Sheikhly (moderator) Hazim Al Dalli, collector.
(Bottom) ‘The Crossroads to Andalucia’ (L to R) Dr. Ratiba El Hafny, 
opera singer, first president of Cairo Opera House; Founder, Arab 
Music Festival; and Dr. Mohammad Qabeel, Composer, Writer, Critic 
& Professor, University of Cairo. 

(1) 

(2)

(3)

(1) 

(2)

(3)

(Top) Cultural Diplomacy (L to R) HE Michael Corbin, USA 
Ambassador to the UAE; The Rt Hon David Mellor, Broadcaster 
(moderator); HE Lakhdar Brahimi, UN  Representative, Member of The 
Elders; Mona Khazindar, Director General, Institut du Monde Arabe; 
Graham Sheffield, Director of Arts, British Council.
(Bottom)  A Creative Education (L to R) Noor Al Suweidi, artist; Martin 
Engstroem, Founder & CEO, Verbier Festival; Mary Corrado, Country 
Director, AMIDEast (moderator); Ken Tabachnick, Dean, Purchase 
College; Badr Jaffar, Co-Founder, Global Gumbo Group.

(1) 

(2)

(1) 

(2)

رواق الفكر – ندوات المهرجان
قصر اإلمارات، 21 مارس – 3 أبريل 2012

)أعلى( “الموسيقار وليد غلمية: حضارة وأثر”، )من اليسار( السيدة هدى الخميس 
كانو، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، هبة القواس، أستاذة األوبرا 

والتأليف، عضو مجلس إدارة الكونسرفاتوار اللبناني )المعهد العالي للموسيقى(، 
 اإلعالمي أحمد علي الزين، سلوى السنيورة بعاصيري، الفنان نصير شمه، مؤسس 

بيت العود.
)وسط( “محمد غني حكمت: تاريخ في النحت” من اليسار: فاروق الماجدي )شاعر 

وناقد(، هاجر محمد حكمت )ابنة الفنان(، ليلى الشيخلي )إعالمية( وحازم الدلي 
 )مقتني أعمال فنية(

)أسفل( “األندلس معبر للتأثير العربي على الغرب”، )من اليسار( د. رتيبة الحفني، 
الرئيس األسبق لدار أوبرا القاهرة، مؤسس مهرجان الموسيقى العربية، ود. محمد 

قابيل، الموسيقار والكاتب، األستاذ بجامعة القاهرة.

)أعلى( “الثقافة والدبلوماسية”، )من اليسار( سعادة ميشال كوربين، سفير 
الواليات المتحدة لدى الدولة، اإلعالمي دافيد ميلر، معالي األخضر اإلبراهيمي، 

المبعوث األممي، عضو مجلس الحكماء، منى خازندار، المدير العام لمعهد العالم 
العربي في باريس، وغراهام شيفيلد، مدير الفنون في المجلس الثقافي البريطاني.

)أسفل( “اإلبداع في التعليم”، )من اليسار( الفنانة التشكيلية نور السويدي، 
مارتن إنغستروم، مؤسس والمدير التنفيذي لمهرجان فيربير، ماري كورادو، المدير 

اإلقليمي ألميديست، كين تاباشنيك عميد كلية بورشاس، وبدر جعفر المؤسس 
Global Gumbo Group الشريك لمجموعة
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البرنامج المجتمعي
لمهرجان أبوظبي 2012

Festival Community 
Programme 2012
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Over the last three years, the Abu Dhabi Festival has created a 
nationwide programme of community arts initiatives that reflect the 
vision of Abu Dhabi as an international capital of culture – to advocate, 
facilitate and support arts initiatives by and for a wide variety of social 
groups across the UAE. By providing access to the arts for all, and by 
promoting widespread forms of cultural expression, ADMAF aims to 
support all artistic talent regardless of age, class, ability, or location. 
ADMAF aims to give a voice to everyone, including the less privileged 
and those living in remote areas. Today, over 8000 people across 
the UAE watch, participate and create a plethora of arts activities 
with ADMAF and its partners. By encouraging the right of cultural 
expression, we bring together people from different backgrounds, 
countries and cultures so that the bonds of society strengthen ever 
further.
As the only independent cultural foundation in the Arab world with a 
dedicated community arts team, we use the arts to engage, empower 
and encourage. Through our ‘Social Unity’ programme, we bring 
communities together; while our ‘Cultural and Heritage Expression’ 
initiative gives them the resources to share diverse forms of traditional 
dance, theatre and music. 

We believe that the arts are tools that not only break down barriers but, 
with the right expertise, improve the health of the nation. Through our ‘Arts 
& Health’ initiative, we advocate the impact of the arts on patient recovery 
and on the quality of life for those in hospitals. Similarly, the arts can help 
reinforce key social messages such as environmental awareness.
Through the power of music and art, we echo the calls to action 
initiated by organisations such as the EWS-WWF. Safeguarding 
traditional handicrafts, and reaching those who live far beyond the 
major cities of the UAE, are the objectives of ‘Empowering the 7 
Emirates’, an initiative that uses the arts to celebrate ‘Bilad Al Khayr’ 
(The Land of Blessings) and bridge the distances that divide us. Finally, 
‘The Ideas Hub’ encourages creative innovation and entrepreneurial 
skills to flourish.
The arts are the roots of society. Feed them well and the health of the 
nation shall blossom.

Community Commitment
Bilad Al Khayr (The Land of Blessings)

مراكز »إيواء« النساء واألطفال

الغديــر

      صندوق الزواج

جمعية اإلمارات للحياة الفطرية – 
الصندوق العالمي لصون الطبيعة

Ewa’a Shelters for Women 
and Children

Emirates Wildlife Society - 
World Wildlife Fund (EWS - WWF)

Al Ghadeer

Marriage Fund

أطلق مهرجان أبوظبي برنامجه المجتمعي في اإلمارات السبع، واستطاع من خالل فعاليات 
عبر  والفنون،  للثقافة  عالميًة  عاصمًة  باعتبارها  ألبوظبي  الثقافية  الرؤية  يترجم  أن  البرنامج 
وتهدف  اإلماراتي،  المجتمع  من  األكبر  الشريحة  تستهدف  التي  الفنية  المبادرات  ودعم  تعزيز 
مجموعة أبوظبي إلى تحفيز أشكال التعبير الثقافي على نطاق واسع، ودعم المواهب الفنية 

دونما استثناء.
تهدف مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون إلى إتاحة فرصة التعبير الفني لجميع أفراد المجتمع 
اإلمارات  أنحاء  في  شخص   8000 من  أكثر  ينخرط  واليوم،  ومقيمين،  مواطنين  من  اإلماراتي 

السبع، في مجموعة كبيرة من األنشطة التي تنظمها المجموعة بالتعاون مع شركائها.
الفني  التعبير  على  المجتمع  أفراد  تشجيع  خالل  من  والفنون،  للثقافة  أبوظبي  مجموعة  وإن 
من  األطياف  جميع  بين  الحضاري  والحوار  الثقافي  التبادل  تحفيز  في  تسهم  الحر،  والثقافي 

مختلف الجنسيات والثقافات.
يتوفر  والتي  العربي،  العالم  في  القليلة  المستقلة  الثقافية  المؤسسات  من  واحدًة  باعتبارها 
لديها فريق مجتمعي متخصص بالفنون، تستخدم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون التعبير 
وتعزيز  بالمواهب  واالرتقاء  اإلبداعية،  المشاركة  على  األفراد  تشجيع  في  فاعلة  أداًة  الفني 
الفنون، ومن خالل برنامج “التكاتف المجتمعي”، نجمع الشرائح والفئات المختلفة، في حين أن 

مبادرتنا “التعبير الثقافي والتراث” تسهم في إحياء والحفاظ على األشكال المتنوعة للفلكلور 
والتراث الوطني من مسرح ورقص وموسيقى.

نحن نؤمن بأن الفنون هي األداة السحرية التي ال تساعد على جسر الهوة وإلغاء الحواجز الثقافية 
فحسب، بل تسهم، مع الخبرة المالئمة، في االرتقاء بآمال الشعب والدولة ونماء المجتمع.

من خالل مبادرة “الفنون والعالج” تشجع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون استخدام الفنون 
المراكز  لنزالء  النفسية  الظروف  وتحسين  بالمرضى  العناية  على  تساعد  عالجية  كوسيلة 
العالجية، وبالمثل، فإّن مبادراتنا الفنية عمومًا، توصل رسائل اجتماعية هادفة تعزز الوعي البيئي 

وتشجع الجهود المجتمعية في الحفاظ على البيئة.
تلتقي مبادرة “تحفيز المواهب الفنية في المجتمع اإلماراتي” التي أطلقتها مجموعة أبوظبي 
للثقافة والفنون ضمن البرنامج المجتمعي، إذ تشجع المجموعة مبادرات الحفاظ على صناعة 
األنشطة  في  السبع،  اإلمارات  في  النائية  المناطق  سكان  وإشراك  التقليدية،  اليدوية  الحرف 
الشيخ  بإذن اهلل،  المغفور له  إياها  أورثنا  التي  القيم  الخير”  “بالد  الفنية والثقافية، احتفاًء بقيم 

زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه اهلل.
فالفنون  والمواهب،  المهارات  وتحفيز  واالبتكار  اإلبداع  لتشجيع  الفكر”  “منبر  مبادرة  تأتي  كما 

هي أداة تجذير وتأصيل المجتمعات، ورعايتها تنعكس ازدهارًا ونماًء للمجتمع.

 االلتزام المجتمعي
)بالد الخير(
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Hakawati: Stories of Al Tanboori
Performances in Madinat Zayed, Ghayathi, Mirfa and Fujairah,
11th – 22nd March 2012

الحكواتي: حكايات الطنبوري
عروض في كًلّ من مدينة زايد، المنطقة الغربية،  غياثي، المرفأ والفجيرة،

 11 – 22 مارس 2012
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Resuscitation Theatre Workshops
Workshops in Ruwais, Madinat Zayed, Mirfa, Abu Dhabi and Um Al Quwain,
11th - 15th March 2012

ورش عمل مسرح اإلحياء
 الرويس  -مدينة زايد - المرفأ – أبوظبي –  أم القيوين،

 11 – 15 مارس 2012
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Rhythm In Ras Al Khaimah 
RAK Special Needs Centre, Ras Al Khaimah, 14th March 2012

أنغام لرأس الخيمة
مركز ذوي االحتياجات الخاصة، رأس الخيمة، 14 مارس 2012
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Tales of the Emirates at Dar Zayed 
Dar Zayed for Family Care, Al Ain, 16th March 2012

حكايات من اإلمارات في دار زايد
دار زايد للرعاية األسرية، العين، 16 مارس 2012 
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Music and Health Forum 
with Maxim Vengerov, Neil Cherian MD  & Iva Fattorini MD
Green Auditorium, Zayed University, 19th March 2012

منتدى الموسيقى والعالج
مع ماكسيم فنغيروف، نيل شيريان وإيفا فاتوريني

القاعة الخضراء، جامعة زايد، 19 مارس 2012
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World Storytelling Day
Heritage Village, Abu Dhabi, 20th March 2012

اليوم العالمي لرواية القصص
قرية التراث، أبوظبي، 20 مارس 2012
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Music in Hospitals 
Mafraq Hospital and Sheikh Khalifa Medical City in Abu Dhabi,Tawam Hospital in Al Ain,
21st – 28th March 2012

الموسيقى في المستشفيات
 مستشفى المفرق ومدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي – مستشفى توام، العين،

21 – 28 مارس 2012
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Let’s Make Art at Dar Al Ber! A workshop with Emirati visual artist, Abdul Qader Al Rayes.
Dar Al Ber Society, Dubai, 23rd March 2012

دار البر والفنون: ورشة عمل الفنان التشكيلي اإلماراتي الرائد عبد القادر الريس
جمعية دار البر، دبي، 23 مارس 2012
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Ibrahim Maalouf: Oriental Jazz & Rock
Abu Dhabi Theatre, 23rd March 2012

إبراهيم معلوف: الجاز الشرقي وموسيقى الروك
مسرح أبوظبي، 23 مارس 2012
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Diving Into the Culture of the Coast
Ghantoot Coastal Marine Reserve, 24th March 2012

ثقافة الساحل، إحياء تراث الغوص اإلماراتي
محمية غنتوت لحماية الحياة الفطرية 24 مارس 2012
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Speak Emirati!
Dubomedy HQ, Jumeirah Lake Towers, Dubai, 25th March 2012

تكّلم اإلماراتية
مركز دوبوميدي الرئيسي، أبراج بحيرات جميرا، دبي 25 مارس 2012
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The Rivals: Theatre with an Emirati Flavour
Maydan Al Sahil, Corniche Abu Dhabi, 28th – 30th March 2012

 ”The Rivals”، مسرح إبداعي بطابع إماراتي
ميدان الساحل، كورنيش أبوظبي، 28 – 30 مارس 2012  
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Earth Hour – Switch off Your Lights!
Maydan Al Sahil, Corniche Abu Dhabi, 31st March 2012

ساعة األرض، أطفئوا األنوار!
ميدان الساحل، كورنيش أبوظبي، 31 مارس 2012  
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8th Emirates International Peace Music Festival
Concerts in Abu Dhabi, Dubai, Sharjah and Fujairah, 1st – 5th April 2012

مهرجان اإلمارات الدولي الثامن لموسيقى السالم
أبوظبي،  دبي، الشارقة والفجيرة،  1 – 5 أبريل 2012   
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Al Manar Goes Green!
Manar Al Eman Charity School, Ajman, 3rd April 2012

المنار نحو األخضر!
مدرسة منار اإليمان الخيرية، عجمان، 3 أبريل 2012   
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Access All Areas
وراء الكواليس
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(Top) Emirate Palace Auditorium Foyer Works by Hassan Massoudy.
(Bottom) Dancers during a dress rehearsal of La Bayadère.

)أعلى( أعمال الفنان التشكيلي حسن المسعود في  ُردهة قاعة مسرح قصر اإلمارات. 
)أسفل( نجمتان من نجوم عرض »ال بايادير« الساحر تستعدان للحفل .

Oily Cart Theatre Company mesmerized their young audiences with 
the highly imaginative performance of “Drum”.

عرض »أويلي كارت« أبهر جمهور مهرجان أبوظبي من الصغار بالعزف المتميز 
على الطبول.
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(Top) H.H. Princess Rym Ali Of Jordan with H.E. Lakhdar Brahimi and 
Mrs. Hoda Al Khamis Kanoo.
(Bottom) The stars of the show take a bow at the end of the evening 
performance of  Young Artists’ Day.

(1 - 2 - 3) Preparing the Emirates Palace stage for the ballet production 
of ‘La Bayadère’.

)أعلى( صاحبة السمو الملكي األميرة ريم علي بن الحسين، معالي األخضر 
االبراهيمي والسيدة هدى الخميس كانو.

)أسفل( نجوم الحفل المسائي يحيون جمهور مهرجان أبوظبي في يوم 
المواهب الشابة.

(1 - 2 - 3) التحضيرات جارية قبيل عرض »ال بايادير« في مسرح قصر اإلمارات

(1)
 

(2)

(1) 

(2)
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(Top) The Artist Hassan Massoudy gives a guided tour of his exhibition of 
never-before seen canvases at Ghaf Gallery in Abu Dhabi.
(Bottom) Guests relax during the interval at the Festival VIP Lounge. A dancer and stylist prepare for the ballet performance ‘La Bayadère’.

(1) 

(2)

(1) 

اخصائية أزياء تضع لمساتها األخيرة على شعر إحدى المؤديات قبيل بدء عرض »ال بايادير«(2)

)أعلى( الفنان التشكيلي حسن المسعود خالل جولته مع زوار معرضه 
»خطوط النور« في معرض الغاف للفن التشكيلي.

)أسفل( كبار ضيوف مهرجان أبوظبي خالل استراحتهم في البهو الخارجي.
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Captured in the spotlight, the pianist Renato Balsadonna conducts fellow 
musicians during the Royal Opera House performance of ‘Beloved Friend’ at 
Emirates Palace.

(Top) HRH Princess Rym Ali of Jordan with Mrs. Hoda Al Khamis Kanoo 
during the signing of a letter of cooperation between the Abu Dhabi 
Music & Arts Foundation and the Jordan Media Institute. They are joined 
in the background by the UN Representative, Member of the Elders, 
H.E. Lakhdar Brahmi; ADMAF Advisors Mr Bashir Al Haskouri and Mary 
Corrado; Mona Khazindar, Director General, Institut du Monde Arabe; and 
ADMAF Advisor Mohamed Abdul Latif Kanoo.
(Bottom) Lord Tony Hall of Birkenhead, CEO of the Royal Opera House 
(ROH) is interviewed by a local TV crew about the Strategic Partnership 
between Abu Dhabi Music & Arts Foundation and the ROH.

)أعلى( صاحبة السمو الملكي األميرة ريم علي بن الحسين، والسيدة هدى 
الخميس كانو، توقعان مذكرة التفاهم بين مجموعة أبوظبي للثقافة 

والفنون ومعهد اإلعالم األردني، بحضور كل من: معالي األخضر اإلبراهيمي، 
المبعوث األممي، عضو مجلس الحكماء، السيدة ماري كورادو، منى خازندار، 

المدير العام لمعهد العالم العربي في باريس، السيد محمد عبد اللطيف 
كانو والسيد بشير الحسكوري، عضو مجلس مستشاري مجموعة أبوظبي 

للثقافة والفنون .
)أسفل( اللورد طوني هول، المدير التنفيذي لدار األوبرا الملكيةفي مقابلة 

تلفزيونية إثر توقيع مذكرة التفاهم بين مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون 
ودار األوبرا الملكية.

(1) 

(2)

(1) 

(2) عازف البيانو العالمي ريناتو بالسادونا يقود العازفين خالل عرض »الصديق الحبيب« 
لدار األوبرا الملكية على خشبة مسرح قصر اإلمارات.
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(Top) Each year a substantial percentage of Festival ticket proceeds are 
donated to charities that reflect the core beliefs of the Abu Dhabi Festival. 
This year's is donations were made to the Brave Heart Fund in Lebanon and 
the UN World Food Programme. Mrs. Hoda Al Khamis Kanoo with Brave 
Heart Fund – AUBMC Co-Founder Riham Kosta Serhan and Mohamed 
Diab, WFP Country Director in the UAE and Director of Donor Relations in 
the Middle East.
(Bottom) The Abu Dhabi Festival this year signed a letter of cooperation with 
the UK’s prestigious Royal Opera House. (L to R) Richard Cotton, Country 
Director, British Council UAE; Danny Wyler, Co-Producer Royal Opera 
House,  Lord Tony Hall of Birkenhead, CEO Royal Opera House, Lady June 
Chichester, Co-Producer ROH; Mrs. Hoda Al Khamis Kanoo, and ADMAF 
Advisors Mr Mohamed Abdul Latif Kanoo and Mr Bashir Al Haskouri.

)أعلى( كعادته كل عام، يتبرع مهرجان أبوظبي بجزء من عائدات بيع تذاكره 
لصالح المؤسسات المجتمعية الخيرية، وقد خصص دعم المهرجان هذا العام 
لكل من صندوق "القلب الشجاع"، لبنان، وبرنامج األغذية العالمي، الصورة تجمع 

بين السيدة هدى الخميس كانو ورهام قسطا سرحان ممثلًة مبادرة القلب 
الشجاع، والدكتور محمد دياب، الممثل والمدير القطري لبرنامج األغذية العالمي 

التابع لألمم المتحدة.
)أسفل( من اليسار: ريتشارد كوتون، المدير المحلي للمجلس الثقافي البريطاني، 

السيد داني وايلر، منتج مساعد في دار األوبرا الملكية، اللورد طوني هول، المدير 
التنفيذي لدار األوبرا الملكية، الليدي تشيتشستر، السيدة هدى الخميس كانو، 
السيد محمد عبد اللطيف كانو والسيد بشير الحسكوري أثناء توقيع مذكرة 

التفاهم بين مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ودار األوبرا الملكية.

(1) 

(2)

(1) 

(2)

Artist Hassan Massoudy tutors in the fine art of calligraphy during a 
Festival workshop.

الفنان التشكيلي حسن المسعود خالل ورشة عمل لطلبة الفنون الجميلة من 
جامعات أبوظبي.
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The Abu Dhabi Festival team celebrate the end of another successful edition.

صورة جماعية لفريق عمل مهرجان أبوظبي 2012 مع السيدة هدى الخميس كانو، 
المؤسس والمدير الفني للمهرجان
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