تصوره
مهرجان كبار الس ّن في فيكتوريا ال ُمعاد
ّ
نحن نفتخر بتقديم برامج مميّزة تستمتعون بها عبر اإلنترنت،
وسنُضيف عروض جديدة كل شهر حتى شهر كانون األول/
ديسمبر .2021

الزر األزرق:
أو االنتقال ألسفل الصفحة حتى
ّ

لقد استوحينا االلهام إلنتاج هذه البرامج اإلبداعية التي تعبّر
عن االستمرارية والتفاؤل بالمستقبل والتعلّم من جيل إلى جيل
واالستمتاع باألداء النقي.

كيف تشاهدون وتستمعون إلى برامج
الفيديو واإلذاعة الخاصة بمهرجان كبار
السن في فيكتوريا
يمكن العثور على جميع البرامج على موقع Seniors
 Onlineاإللكتروني على
www.seniorsonline.vic.gov.au/festival

وعند فتح الصفحة ،انتقلوا إلى المربّعات في أسفل الصفحة

عند فتح الموقع اإللكتروني ،يمكنكم إ ّما :النقر على هذا ال ِقسم

أو استكشفوا المعلومات الواردة في أسفل الصفحة.
تحتوي كل فئة من الفئات على روابط لبرامج الفيديو واإلذاعة
التي يمكنكم االستمتاع بها
يُرجى االطالع على الوجه اآلخر من هذه النشرة اإلعالنية
للحصول على بعض األمثلة عن البرامج التي يمكنكم
االستمتاع بها.

www.seniorsonline.vic.gov.au/festival

سلسلة الثروات الثقافية

سلسلة بيور بيرفورمانس

سلسلة المحادثات

ديفيد ماراما ( )David Maramaمع الضيوف فيم بيلنج
( )Fem Bellingورولف كورين ()Rolf Koren

جوليبا راتلر كوارتر )(Djoliba Rattler Quarter
 -موسيقى مستوحاة من غرب إفريقيا

إليزابيث شونغ ( )Elizabeth Chongوتيريزا دادي
()Teresa Duddy

ارتباط سحري بين ثالثة فنانين ،يتجاوز المعايير ويتضمن
تقنيات اإليقاع الصوتي.

يستحوذ صوت أبو بكر الجميل ،المصحوب بغيتاره وآلة
نغوني التي تشبه القيثارة التقليدية من غرب إفريقيا ،على
انتباهكم بينما تحكي كلماته قصصا ً عن الحياة والخسارة
والسعادة والحزن.

نافذة رائعة نحو العالقة بين جدةٍ وحفيدة ي ُغذّيها حب اإلبداع
وروح الدعابة الممتعة ال ُمشتركة.

سلسلة المسرحيات اإلذاعية

سلسلة Revel in Radio

سلسلة فنان في االستوديو

Mystery of a Hansom Cab

يقد ّم إيان بروك ) (Ian Braybookمن راديو
 Radio 88fm’sأندرو ديوران والنجوم (Andrew
)Durant and STARS

أرون مونوز ( - )Arun Munozرقصة العدسة
()Making the Lens Dance

رواية “ ”Mystery of a Hansom Cabللمؤلف
فيرغس هيوم ( )Fergus Humeوالتي ن ُشرت ألول مرة
في عام  ،1886هي رواية أسترالية رائجة جدا ً ومن أكثر
الروايات مبيعا ً حول العالم.

كان أندرو ديوران ) (Andrew Durantمغنيا ً وكاتب
أغاني بارعاً ،كان عضوا ً في فرقة “ ”STARSفي أواخر
السبعينيات وكان أمامه مسيرة مهنية طويلة .لألسف ،توفي
بمرض السرطان عام  1979عن عمر يناهز  26عاماً.
يتحد ّث هذا البرنامج عن أندرو ،والحفلة الموسيقية وفرقة
َفرق أعضاؤها بعد وفاة ديوران ونجحوا
 STARSالتي ت َّ
في االجتماع مجددا ً بعد  40عاماً ،وهم في الستينيات من
العمر.

مصور فوتوغرافي
أرون مونوز ) (Arun Munozهو
ّ
مستقل من تشيلي ،من خلفية راقص وتصميم رقص .تخلق
معرفته الثقافية وفهمه للناس صورا ً فوتوغرافية مذهلة تبوح
بالكثير.

www.seniorsonline.vic.gov.au/festival

