
	  
	  

انن االشاببّ االفنّ بررنامج تططوويیرر 	  
	  

نن/ شاباتت ممنن لدديیهھمم االررغبة بتططوويیرر نا, عنن سّتة شّبادديیكتافوونن, بددعمم منن االنساء ااآلنن منن أأجلل االتنميیة ووبيیتت االفنانن حّماسيینارريیوو وومجمووعة منظظمة تبحثث 
أأنفسهھمم كفنانيینن في مجاالتت: االفيیدديیوو, االصووتت أأوو االتصوويیرر.  

.عملهھمم االفّني االخاصص إإنشاء في ددعمهھمم وويیتمم يیختارروونهھ االذذيي االمجالل في االمشارركيینن إإررشادد سيیتمم 	  
	  

 االبررنامج:
 منن لفنانيینن بززيیاررااتت سيیقووموونن كما. لمررااكززهھھھا ميیدداانيیة ززيیاررااتت خاللل منن وواالبحثيیة االفنيیة االمؤؤسساتت منن عدددد على االمشارركوونن يیتعرّرفف سووفف االبررنامج٬، خاللل

 تططوويیرر على مجمووعاتت ضمنن االمشارركيینن مع نعملل سووفف االبررنامج٬، منن االثاني االشقق في). االخ صووتت٬، تصوويیرر٬، فيیدديیوو٬، بصرريي٬، فنن( متعددددةة مجاالتت
 كمجمووعة هھاعمل مجمووعة دديیكتافوونن أأسلووبب قددممت سووفف. االمهھاررااتت تشارركك بهھددفف ووذذلكك االفووتووغرراافي٬، وواالتصوويیرر وواالصووتت االفيیدديیوو مجاالتت في فنيیة مشارريیع
. بتططوويیررهھھھا ررااغبيینن إإبددااعيیة أأفكارر لدديیهھمم جميیع منن االبررنامج يیشجع .االتووثيیققوو وواالمدديینيیة ااإلجتماعيیة وواالبحووثث االحيّ  االفنن في تعملل 	  

 
شررووطط االتقدّدمم: 	  

• عامم. 23وو حتى  19 :بعمررأأنن تكوونن سوورريي/ةة أأوو فلسططيیني/ةة ,   	  
• يُیفّضلل االخبررةة في االفنوونن وواالثقافة (لكنن ليیسس بالضررووررةة).  	  
• االتاليیة:يیامم االتّفررغغ في ااأل  	  

	  
	أأيینن   	ماذذاا   	االتارريیخ  

	بيیتت االفّنانن حّمانا   	تووجيیهھ ووإإررشاددووررشة عملل    	شباطط 21ااألرربعاء   

	بيیررووتت  	   	ززيیاررةة مؤؤسساتت فنيیة   	شباطط 22االخميیسس   

	حّمانا االفّنانن بيیتت   	عملل تووجيیهھ ووإإررشادد ووررشاتت   	شباطط 24وو 23االجمعة وواالسبتت   

	حّمانا االفّنانن بيیتت   	ووإإررشادد تووجيیهھ عملل ووررشاتت   	آآذذاارر 2وو  1االخميیسس وواالجمعة   

	بيیررووتت   	فنيیة مؤؤسساتت ززيیاررةة   	آآذذاارر 3االسبتت   

	ااآلنن, شتوورراااالنساء    	جلساتت) 8االعملل على االمشررووعع االفني (   ّ حددّ يی 	دد الحقا  	  

	بيیتت االّفانن حّمانا   	ووررشة عملل تووجيیهھ ووإإررشادد أأخيیررةة   ّ حددّ يی 	دد الحقا  

 ّ 	يیحدّددد الحقا  	   	االنهھائيیةااألعمالل االفنيیة عررضض اا   	نيیسانن 28االسبتت   
	  

االخددماتت االلووجستيیة 	  
االفّني. للعملل $ كميیززاانيیة 500مبلغ سيیتمم تغططيیة نفقاتت االمووااصالتت ووووجبة االغددااء في جميیع االجلساتت. سيیحصلل كلل مشارركك/ةة على  	  

	  
كيیفيّیة االتقدّدمم 	  

للتقدّدمم للبررنامج عليینا أأنن نعررفف: 	  
	  

• ااسمكك, عمرركك, عنوواانكك, ررقمم هھھھاتفكك, مهھنتكك.  	  
• ووصوورر).خبررااتكك االسابقة في االفنّن وواالمسررحح وواالثقافة (أأررفقق رروواابطط   	  
• إإذذاا لمم يیكنن لدديیكك خبررةة سابقة, هھھھلل شاهھھھددتت أأيیة عررووضض فنيیة مؤؤخررااً؟ ما كانتت تلكك االعررووضض؟  	  
• ما االذذيي يیجعلكك مهھتماّ بالبررنامج؟  	  

	  
شباطط . يیجبب أأنن يیكوونن عنوواانن االبرريیدد ااالكتررووني  13بحلوولل يیوومم االثالثاء    	mahersafar@gmail.comاالررجاء ااررسالل برريیدد االكتررووني بإجاباتكك إإلى 

"بررنامج تططوويیرر االفنانن االشابب". 	  
	  
 

سيینارريیوو عـــنن  
 ووااالنددماجج ااألكادديیمي االتحصيیلل وو االشخصي االتططوورر يیددعمم االتشارركي االتعليیمم وو االفنيّیة االمشارريیع بأنن نؤؤمنن نحنن. لبنانن في تعملل ووتعليیمم فنوونن منظظمة سيینارريیوو

– ااالجتماعي .صووتهھمم ليیووصلوواا لالفرراادد االفررصة يیتيیح وو   
 
 
 
 
 
 



Young	  Artist	  Development	  Programme	  
	  
Seenaryo	  and	  Dictaphone	  Group,	  with	  support	  from	  Women	  Now	  for	  Development	  and	  Hammana	  Artist	  House,	  are	  
looking	  for	  six	  young	  people	  who	  are	  interested	  in	  developing	  as	  artists	  in	  the	  fields	  of:	  video,	  sound	  or	  photography.	  
Participants	  will	  be	  mentored	  in	  their	  chosen	  field	  and	  be	  supported	  in	  creating	  their	  own	  piece	  of	  art.	  	  
	  
The	  programme:	  
During	  the	  training	  programme	  participants	  will	  visit	  a	  number	  of	  art	  and	  research	  institutions	  and	  be	  introduced	  to	  
artists	  in	  various	  fields.	  Dictaphone	  Group	  will	  then	  work	  with	  the	  participants	  to	  develop	  their	  own	  art	  project	  in	  the	  
medium	  of	  video,	  sound	  or	  photography.	  	  Dictaphone	  will	  introduce	  their	  own	  methodology	  of	  work,	  which	  includes	  
live	  art,	  social	  research	  and	  documentation.	  This	  programme	  is	  for	  all	  those	  who	  have	  creative	  ideas	  and	  want	  to	  
develop	  their	  arts	  practice.	  
	  
Applicant	  requirements	  

• Applicants	  must	  be	  Syrian	  or	  Palestinian,	  aged	  19	  –	  23	  
• Experience	  in	  arts	  and	  culture	  preferred	  (but	  not	  necessary)	  	  
• Participants	  must	  be	  available	  on	  these	  dates:	  	  

	  
DATES	   WHAT	   WHERE	  

Wed	  21	  Feb	   Mentoring	  workshop	   Hammana	  Artist	  House	  

Thu	  22	  Feb	  	   Visiting	  Art	  Institutions	   Beirut	  

Fri	  23	  &	  Sat	  24	  Feb	  	   Mentoring	  workshops	  	   Hammana	  Artist	  House	  

Thu	  1	  &	  Fri	  2	  Mar	   Mentoring	  workshops	  	   Hammana	  Artist	  House	  

Sat	  3	  Mar	   Visiting	  Art	  Institutions	   Beirut	  

TBC	   Working	  on	  art	  piece	  (8	  sessions)	   Women	  Now	  Center,	  Chtaura	  	  

TBC	   Final	  mentoring	  workshop	   Hammana	  Artist	  House	  

Sat	  28	  April	  	   Showcase	  of	  final	  art	  piece	   TBC	  
	  
Logistics	  	  
Transport	  and	   lunch	  costs	  will	  be	  covered	  for	  all	  sessions,	  and	  participants	  will	   receive	  a	  $500	  budget	   for	  their	  art	  
piece.	  	  
	  
How	  to	  apply	  
To	  apply,	  please	  let	  us	  know:	  
	  

• Your	  name,	  age,	  address,	  phone	  number,	  and	  occupation	  
• Your	  previous	  experience	  in	  art,	  drama	  and	  culture	  (attach	  links	  or	  photos)	  
• If	  you	  don't	  have	  such	  experience,	  have	  you	  attended	  any	  performances	  lately?	  What	  are	  they?	  
• What	  makes	  you	  interested	  in	  the	  programme?	  

	  
Please	  send	  an	  email	  with	  your	  answers	  to	  mahersafar@gmail.com	  by	  Tuesday	  13th	  February.	  	  Email	  subject	  title	  
should	  be:	  “Young	  Artist	  Development	  Programme”.	  	  
	  
About	  Seenaryo	  
Seenaryo	   is	   an	   arts	   and	   education	   organisation	   working	   in	   Lebanon.	   We	   believe	   that	   artistic	   projects	   and	  
participatory	  education	  supports	  personal	  development,	  academic	  achievement	  and	  social	   cohesions	  –	  and	  allows	  
people’s	  voices	  to	  be	  heard.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  


