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املاء واملقدس هي التيمة املقرتنة بهذه الدورة 23
13 ماي.

الجمعة 12 ماي
باب املاكنة – التاسعة ليال
«روح فوق املاء» إبداع 2017 

إىل  الطوفان  من  املقدس.  واستلهام  الحياة  مصدر  باملاء  احتفاء  هو  الشامل  الفني  العرض  هذا 

السبت 13 ماي
حديقة جنان السبيل – الرابعة والنصف بعد الزوال

مارك فيال - عازف البيانو الجوال - فرنسا

رياض بنسودة – السابعة مساء

باب املاكنة - التاسعة ليال 

العودة إىل أصول األوبرا الصينية.

بليل الزمان – مقهى النيل 

الصعيد. احتفاء بثقافة البلد مع موسيقيي النيل وراقيص التنورة وساحر.

األحد 14 ماي
حديقة جنان السبيل – الرابعة والنصف بعد الزوال 

صوت األرواح وصوت كيانات الغابة السحرية.»

«قافلة املحبة يف إثيوبيا» 

حياة أفضل للجميع. 
60 2016

دار عديل – السادسة والنصف مساء
إينوراز – غناء، شعر ورقص بربري من سوس – املغرب

ينسج عرض إينوراز(« أمل» يف اللغة األمازيغية) القادم من سهول سوس األلحان الرببرية وإيقاعات 
جنوب الصحراء، بأصوات رنانة ذات نكهة تقليدية.

باب املاكنة - التاسعة ليال 
سونغهاي- من األندلس الغجرية إىل تقاليد املاندينغو - إسبانيا / مايل

بليل الزمان – مقهى النيل 

15 ماي
حديقة جنان السبيل – الرابعة والنصف بعد الزوال

بدعم من املجلس الوطني للثقافة والفنون واالداب بالكويت

من حديقة جنان السبيل إىل ساحة بوجلود – السادسة مساء
أريستيس إي سورتزو بريتيستو – طقس قديم من قرية سورغونو –رسدينيا، إيطاليا

مزيج من االستعراض الوحيش والفرجة الشبحية. هذه املخلوقات التي ستصادفونها ترتدي قناعا 

ليل املدينة العتيقة I - عند مجرى األنهار 
دار عديل – السابعة مساء 

«زواج املتعة» للطاهر بنجلون - قراءة موسيقية – املغرب 

املصاحبة املوسيقية : إدريس امللومي ومجموعته.



حديقة جنان السبيل – الثامنة ليال 
إريك بيب – العودة إىل جذور البلوز – الواليات املتحدة األمريكية 

املركب الثقايف سيدي محمد بن يوسف – العارشة ليال 
 

من األمازون املقدسة إىل الشعائر اإلفريقية الربازيلية - الربازيل

الربازيلية. تجربة غامرة.
دار عديل – العارشة ليال 

خطيبة املاء للطاهر بنجلون – قراءة موسيقية – املغرب

إدريس امللومي ثراء املاء يف عالقته باألنوثة.

بليل الزمان – مقهى النيل 

الثالثاء 16 ماي
دار البطحاء – العارشة صباحا 

محرتف تحت إرشاف مارك فيال عازف البيانو الجوال – فرنسا. 

وموسيقيون سيكتشفون بأنه ال وجود لنوتة نشاز.

دار البطحاء – الثانية بعد الزوال
فيلم «برش وآلهة» للمخرج كزافييه بوفوا

حائز عىل الجائزة الكربى يف مهرجان كان. يتناول قضية اغتيال سبعة رهبان يف الجزائر سنة 1996، 
ناطق بالفرنسية والعربية

120 2010

حديقة جنان السبيل – الرابعة والنصف بعد الزوال 
رباعي ستيليوس برتاكيس – فن الربابة الكريتية – اليونان

ليل املدينة العتيقة II - ليلة الجزر 
دار عديل – السابعة مساء 

تزيري – لقاء عىل ضفتي البحر األبيض املتوسط – فرنسا / املغرب

عىل الصعيد الدويل املهدي الناسويل.
حديقة جنان السبيل – الثامنة والنصف ليال

لنكوم – موشحات مسافر- إيرلندة
يف جزيرة تشحذ فيها األرايض،واألجراف واالمتداد البحري، معنى التمرد الحاد والدعابة والسفر ال 

املركب الثقايف سيدي محمد بن يوسف – العارشة ليال
أريستيس إي سورتزو بريتيستو – طقس قديم من قرية سورغونو –رسدينيا، إيطاليا

األسالف.  إىل معتقدات  ترمز  أقنعة  ترتدي  القمرينبثق موكب وحيش مربك ومخلوقات  يف ضوء 
تعازيم ورقصات باألقنعة يف قرية من قرى رسدينيا تعود بنا إىل الجذور العريقة لروحنا الرعوية. 

حياة، موت وانبعاث مع الجمعية الثقافية ماندرا أوليساي
دار عديل – السابعة مساء 

تزيري – لقاء عىل ضفتي البحر األبيض املتوسط - فرنسا / املغرب
انظر أعاله.

بليل الزمان – مقهى النيل 

األربعاء 17 ماي

ليل املدينة III - احتفاء باملاء والطبيعة : عند ينابيع املدينة
حديقة جنان السبيل – الرابعة والنصف بعد الزوال

يقتص كل من ميكائيل لونسدال ومديان مطر نصوصا تسائل السيادة النباتية وموقع اإلنسان.

دار عديل – السادسة والنصف مساء

املهبول مادام قد عمل عىل بعث ذاكرته القروية. فرجة ناطقة بالفرنسية والدارجة املغربية 
حديقة جنان السبيل – الثامنة ليال

الكهربائية والفولك بأناقة غامضة.



املركب الثقايف سيدي محمد بن يوسف – العارشة ليال

بليل الزمان – مقهى النيل 

الخميس 18 ماي
حديقة جنان السبيل – الرابعة والنصف بعد الزوال

نهر الغانج العاشق – وحدة األصوات- فرنسا / الهند

مكتشفة من جديد وتقليد من تقاليد « الفيدا» يجعل من الصوت منبع كل التجليات.

ا

واأللحان إحياء قصة الغجرية البينيرتا املغنية وراقصة الفالمنكو يف قاديس.
باب املاكنة – التاسعة ليال 

بيثينتي أميغو – بويطا – إسبانيا

الجمعة 19 ماي
حديقة جنان السبيل – الرابعة والنصف بعد الزوال

األصقاع البعيدة من ضفاف الدانوب إىل السهوب املغولية.
دار البطحاء – السادسة مساء

 

46 2010

باب املاكنة – التاسعة ليال

السبت 20 ماي
حديقة جنان السبيل – الرابعة والنصف بعد الزوال

باألرواح املهتاجة، من ضفاف موغادورإىل األرخبيالت الكارايبية. 
برفقة هارولد لوبيث نوسا يف العزف عىل البيانو

باب املاكنة – التاسعة ليال 
ماجدة الرومي – الصوت اإلنسان... حدث كل مهرجان – لبنان  

مثل أمل، تظلل أمكنة وقلوبً

الربنامج املوجه إىل جمهور الشباب
برنامج باملجان أعد خصيصا ألطفال مدارس فاس والجمهور العائيل للمهرجان.

«أطفال النيل»، فيلم من إخراج أورييل شولور
اكتشفوا بعيون «روضة» و «بسطود»، املتحدرين من أرسة محمد مراد رئيس فرقة موسيقيي النيل 

46 د   2013

«مقهى النيل» – رقص وموسيقى وألعاب سحرية – مرص
موسيقيو النيل هم عازفون ماهرون عىل الربابة ، وهي آلة موسيقية عىل شكل طنبور مصنوعة من 
شعر الحصان والجوز الهندي وجلد سمك النيل، يوقفون أصواتهم عىل املالحم .بألحانهم املتدفقة 
يرافقون رقصة التنورة التي تحيل عىل الدراويش الدوارة يف قونيا وحلب ،ورقصة العصا التقليدية 

وبعض األلعاب السحرية والخدع الفنية من أداء مصطفى بخيت.

منتدى فاس 

السبت 13 ماي ، من التاسعة صباحا إىل الثالثة بعد الزوال    
- مصطلحات النقاش

- املاء يف بعده الروحي



األحد 14 ماي، من التاسعة إىل الثانية بعد الزوال

15 ماي ، من التاسعة إىل الثانية بعد الزوال 
- املاء يف األنظمة البيئية الهشة

يقرتح علينا األستاذ إدريس خروز املدير السابق للمكتبة الوطنية للملكة املغربية ومدير منتدى 

الشاملة  املسألة  هذه  أوسع.ولتناول  نطاق  عىل  البرشي  والجنس  املجتمعات  ومستقبل  الحياة 

- لويك فوشون،
- عبد العظيم الحايف، املندوب السامي للمياه والغابات

- محمد بنونة،
- فالفيا شليغل، نائبة املدير العام للعلوم الحقة والطبيعية باليونسكو

«املاْء،  اليونسكو  من  األستاذية  كريس  عىل  حاصلة  األخوين،  بجامعة  أستاذة   
املرأة وسلطة القرارات»

- أحمد عبادي،
- إدغارموران،

- ديدييه فيفييه، أستاذ التاريخ واألركيولوجيا، رئيس الجامعة الحرة يف بروكسيل
- لييل أنفار،

 مستشار فني، مدير مهرجان أوديبور للموسيقى العاملية (راجستان-الهند)
والرشق،  املتوسط  البحراألبيض  أجل  التعاون من  رئيس مكتب  العلوي، مساعدة  بنصالح  آسيا   -

- محمد آيت القايض،
- موحى املرغي،

- عبد السالم زياد،
- غريغوري الزاريف،

- إبراهيم أقديم، نائب رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، باحث يف الجغرافيا
اليونسكو» من أجل  التازي الصادق، أستاذة محامية، حاصلة عىل كريس األستاذية من  - حورية 

- عبد الله العوينة، أستاذ الجغرافيا يف جامعة محمد الخامس بالرباط، حاصل عىل كريس األستاذية 

- محمد النارصي، أستاذ الجغرافيا يف جامعة محمد الخامس بالرباط وشعبة العلوم اإلنسانية يف 
معهد الهندسة الزراعية بالرباط

 أستاذ، رئيس مصلحة الدعم والبحث يف الوكالة الوطنية  لتنمية املناطق 
الواحية وشجرة األرغان  

 باحث يف سياسات املاء والبيئة / مدرسة الحكامة واالقتصاد
- فؤاد الرسغيني،  

املهرجان داخل املدينة - ساحة بوجلود ، الثامنة ليال – مجانا
السبت 13 ماي

األحد 14 ماي 
سعاد حسن – رياض العمر

15 ماي
أسامة عبد الدايم – نزار إديل

الثالثاء 16 ماي

األربعاء 17 ماي
حميد القرصي

الخميس 18 ماي

الجمعة 19 ماي
الفناير

السبت 20 ماي
الشاب ريان

الليايل الصوفية - دار التازي ، الحادية عرشة ليال –مجانا
السبت13 ماي

الطريقة الوزانية - مراد الهاشمي -فاس
الطريقة التيجانية - مجموعة األنوار

الزاوية اإلدريسية - موالي إدريس زرهون
15 ماي

الثالثاء 16 ماي

األربعاء 17 ماي

الخميس 18 ماي

الجمعة 19 ماي
الطريقة النقشبندية - أصوات فاس

السبت 20 ماي
الحرضة الزيالشية - جميلة بلعيش - أصيلة



الشركاء الرسميون

شركاء املهرجان

محتضنو احلفل

شركاء اإلعالم

Fès

 الناقل الرسمي 



جواز الدخول
املهرجان بالكامل - الحفالت املؤدى عنها + املنتدى:

ليايل املدينة - 15 - 16 أو 17 ماي (ليلة واحدة ومكان واحد)
منتدى فاس - 13 - 14 و15 ماي (ثالث صبيحات)

التذكرة الواحدة
باب املاكنة

12ماي : «روح فوق املاء» 
20ماي : ماجدة الرومي، 

13ماي : أوبرا وو - 14ماي «سونغهاي»
18ماي : بيثنتي أميغو - 19ماي : إيزالن

حديقة جنان السبيل
15ماي 13ماي : مارك فيال، 14ماي

16 ماي : ستيليوس برتاكيس، 17 ماي : حدائق الرشق والغريب،
20ماي :  18 ماي : نهر الغانج العاشق، 19 ماي :

حديقة جنان السبيل (ليايل املدينة)
15 ماي : إريك بيب، 16 ماي : لينكوم 

17 ماي
رياض دار بنسودة

13 ماي : لينغلينغ يو (املقاعد محدودة)

18 ماي :
دار عديل

14 ماي : « إينوراز»، 15 ماي : زواج املتعة وخطيبة املاء 
16 ماي : «تزيري»، 17 ماي : مشوغا املهبول 

املركب الثقايف سيدي محمد بن يوسف
15 ماي : «هربيدوس»، 16 ماي : أريستيس إي سورتسو بريتيستو

17 ماي : متاهات.
منتدى فاس

13، 14 أو 15 ماي (صبيحة واحدة)

نقاط البيع

  0523 503
 15  150
20  200

20  200

15  150

15  150

15  150

15  150

15  150

10  100

الدرجة 1 600  60

الدرجة 2 300  30

الدرجة 1 500  50

الدرجة 2 250  25

www.fesfestival.com أو من وكالتكم املعهودة 

مؤسسة روح فاس
سيدي الخياط، ص.ب : 679 فاس، 30200 املغرب، 

الهاتف : 212535740535+ 
contact@espritdefes.com

www.fesfestival.com

Atlas voyage
15 زنقة بوشعيب الدكايل، شارع ويل العهد 30000 فاس.

الهاتف : 212553941212+
 الفاكس : 212535942875+ 

vofes-1@atlasvoyages.co.ma

Agence S’tours
Rue Turgot Quartier Racine, Casablanca20100 – Maroc ,4

الهاتف : 212522361304+
الفاكس : 212522361985+

h.elrhazi@stoursvoyages.com
www.stoursvoyages.com

Clément voyage 
61

الهاتف : 212522314041+
الفاكس : 212522311616+

K.T.I. voyages 
 Kasbah tours international Maroc

 rue Isli -ex Hirondelles - 20100 Casablanca ,3
الهاتف : 212522398572+
الفاكس : 212522398573+

Objectif Maroc 
9 شارع ليبيا، فاس – املغرب

الهاتف : 212535652816/17/18+

Monarch Travel
15 شارع نجيب محفوظ، البيضاء

الهاتف : 21252247070+
الفاكس : 212522470079+

درهمدرهم أوروأورو


