
Association Thifswin du Théâtre Amazigh à Al-Hoceima ةـمــــیـسـحـبالي ــــغــازیـرح االمــســمـن للـویـسـفـة ثـیـعـمـج

Adresse : Boite postale 539 Poste centrale Al-Hoceima ةـمـیـسـحـال-البرید المركزي539د ـریـــدوق البــصن:وان ــالعن

-البنك الشعبي:رقم الحساب البنكي - Compte Bancaire RIB : Banque Populaire 150.050.21116.7624258.000.8.49

- Identifiant Fiscal / I.F : 20713852 رقم التعریف الجبائي  - Identifiant Commun De L'entreprise / I.C.E : 001851777000089 رقم التعریف الموحد -

- Adresse Email : thifswin2004@yahoo.fr :االلكترونيالبرید-- Tel : +212660127980 / +212661702999 :الھاتف-

مازیغيجمعیة ثفسوین للمسرح األ
بالحسـیمة

للمســــرح ورإدارة مھرجان النكـ
بالحســیمة

1
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المكانالمتدخلونالنشاطالتوقیتالیوم

15:30حفل افتتاح المھرجان

:المكرمون ن وإدارة المھرجا
 أمینة بوعیاش:الحقوقیة
 دمحم شاھر:الفنان

الضیوف و المشاركون-الفنانون

ض لدار قاعة العرو
الثقافة األمیر موالي 

الحسن بالحسیمة
19:00

 دون قیشوح"عرض مسرحیة"
عرض خارج المسابقة 

فرقة ثفسوین للمسرح االمازیغي بالحسیمة

10:30
 قراءات في "ندوة فكریة في موضوع

"المسرح االمازیغي

:الدكاترة
سال-نوال بنبراھیم .دة .1
المجید ازوینعبد .د .2
دمحم شھیر.ذ.3

فندق قاعة الندوات ب
MERCURE

19:00
شارظ ن ییظان ":مسرحیة"

عرض المسابقة الرسمیة
الخمیساتمنالفنونللثقافة وفرقة رویشة

قاعة العروض لدار 
الثقافة األمیر موالي 

الحسن بالحسیمة

10:30
 و تجارب مخرجون "تقدیم و توقیع كتاب

"في المسرح المغربي المعاصر
 الحسین الشعبي.ذ
المخرج المسرحي أمین ناسور

فندق قاعة الندوات ب
MERCURE

16:00
 اجال نوفات "مسرحیة"

عرض المسابقة الرسمیة
قاعة العروض لدار أكبار للثقافة و الفنون من اكادیرفرقة 

الثقافة األمیر موالي 
الحسن بالحسیمة 20:00 افنیان "مسرحیة"

فرقة یوبا لإلبداع المسرحي و الثقافي من 
الناظور

10:30ماستر كالس حول" السیاسات الثقافیة :
"بالمغرب 

الدكتور احمد مسعایة
 الحسین الشعبي.ذ

فندق قاعة الندوات ب
MERCURE

11:30
 یریكوال پ-ا ڭترین"مسرحیات توقیع-

"اركیغ پ
 سعید ابرنوص.ذ

فندق قاعة الندوات ب
MERCURE

18:00
مسرحیة المبروك

عرض خارج المسابقة الرسمیة
ستیلكوم من مدینة الرباطفرقة 

قاعة العروض لدار 
الثقافة األمیر موالي 

الحسن بالحسیمة

10:30 األلوانجوھرة ارض "مسرحیة"
عرض خاص باألطفال

ستیلكوم من مدینة الرباطفرقة 
قاعة العروض لدار 
الثقافة األمیر موالي 

الحسن بالحسیمة 17:00حفل االختتام
الفنانون-الضیوف -المشاركون 

المكرمون
سعاد صابرالفنانة


