
 2021سبتمبر  10أمستردام، 

 

 للمقيمين حول مهرجان ويست بيتش )فيلم( 

 

 

 2021سبتمبر  26إلى  16، من Sloterplasالموضوع: النسخة الثامنة عشرة من مهرجان ويست بيتش )فيلم( في 

 

 جارنا العزيز،

 

 كانت سنة غريبة. أو ماذا يسعنى أن أقول، سنه ونصف اآلن.لقد 

 كانت فترة خارج كل التوقعات. فترة شعرنا فيها بقلة ارتباطنا ببعضنا البعض وبجيراننا وبمحيطنا وبالمجتمع ككل.

ل سيكون حف لهذا السبب يسعدنا أن نعلن أنه يمكننا االحتفال بمهرجان ويست بيتش )فيلم( مرة أخرى هذا العام!! وأجل،

مركزى حي وكبير، حيث يسعدنا دعوة الجميع لدخول غير مشروط لتناول وجبة خفيفة أو مشروب أو لسماع الموسيقى أو 

 مشاهدة فيلم، أو في الواقع لتجربة بعضنا البعض، لتجربة شيء جميل مع جارك مرة أخرى.

 

 ستكون تجربة رائعة!

من أجلك. مع برنامج مختلف كل يوم، والذي يتضمن أكثر من مجرد فيلم. لقد قمنا مرة أخرى بإعداد برنامج فيلم رائع 

 بالتأكيد هناك شيء للجميع.

، وهو آخر فيلم كوميدي The Pirates of the Neighboursعلى سبيل المثال، خالل أمسية األطفال، سنعرض فيلم 

أرجنتينية أنتم أصحاب القرار فيه، وكوميديا  سوري تم إنتاجه في سوريا، لم يعد ذلك ممكنًا بالطبع، وهو فيلم ضخم حيث

 وما إلى ذلك.

  

 انظر البرنامج بأكمله فى األسفل.

 

أوقفت كورونا ذلك لألسف. لحسن الحظ، تستطيع هذه النسخة  في العام الماضي أردنا برمجة المزيد من األفالم المثيرة، لكن

 تماًما، ولكن أصبح لدينا اآلن المزيد من حرية الحركة.أن تحقق ذلك! بالطبع، ليس ألن جائحة كورونا انتهت 

 

 لدينا موسيقى حية في العديد من األمسيات.

 كل مساء لدينا طاٍه محلى متمرس خصيًصا من أجلك.

 لقد قمنا بمشروع مع مدارس محلية لجعل الديكور الخاص بنا أجمل وسيتم عرض أفالًما على الشاشة الكبيرة.

 أخرى لتحدي أطفالك بشكل خالَق في عطالت نهاية األسبوع.يأتي جارنا لويس مرة 



 لدينا مطعم حقيقي لألطفال حيث يطبخ األطفال بأنفسهم لوالديهم.

 يأتي الالجئون ذوو الخلفية السينمائية لعرض األفالم التي تم إنتاجها بمساهمتهم منذ وصولهم إلى هولندا.

 علم كيفية صناعة فيلم بأنفسهم وترتيب أمسياتهم الخاصة.القدوم والقيام بورش عمل لت Zيمكن ألطفال جيل 

 مرة أخرى وهذه المرة جلبوا لنا مشروًعا فنيًا رائعًا. CreamClubعاد أصدقاء 

 باإلضافة إلى ذلك، هناك الكثير فى برنامجنا، لذا تعال وجَرب بنفسك.

 ًرا مع جيرانك بينما تستمتع بالدفء.بالطبع، براميل النار لن نفوتَها هذا العام حتى تتمكن من التحدث كثي

 

لذلك، نأمل أن تحظى ببعض الوقت مع السكان المحليين معنا. بمشاهدة فيلم معًا، اإلستماع إلى الموسيقى، تناول وجبة خفيفة 

 أو مشروب والتواصل مع بعضكم البعض مرة أخرى مع الحفاظ على مسافة آمنة بالطبع.

 

قاء التحية والتحدث بروح الدعابة عن هذا الفيلم المثير أو سبب إعجابك أو عدم إعجابك النظر في أعين بعضكما البعض، ال

 بالطعام. وايًضا كيف اعتدت على إشعال النار أو سبب اهتمامك بمذاق جارك.

 

يتش بفي هذه الرسالة، يمكنك قراءة المزيد حول ما يعنيه المهرجان بالنسبة لك كمقيم. وأيضا ستجد برنامج مهرجان ويست 

 .2021)فيلم( 

 

 نأمل أن تزورنا مرة أخرى.

 

 نحن نتطلع إلى ذلك مثل كل عام!

 

 معلومات عملية

 

. الموقع مفتوح من De Duikelaarبالقرب من ميناء Sloterstrandفي  Bastionسوف تجد موقع المهرجان في 

مساًء ويغلق الموقع في حوالي الساعة  1:00مساًء ويومي السبت واألحد من الساعة  5:00االثنين إلى الجمعة من الساعة 

صباًحا كل مساء. في حالة هطول األمطار، سيتم عرض الفيلم في الخارج أو في الخيمة )حسب التوقعات(.  12:00

 وبالطبع سيتم توفيرعباءات المطر!

 

قدر المستطاع. لكن بالطبع ال  كما هو الحال في كل عام، فإن المهرجان بأكمله مجاني. نحن نؤمن أنه ينبغي للجميع زيارتنا

يمكن تنظيم مهرجاننا بالكامل مجانًا، وعلى الرغم أننا ندعم المهرجان بسخاء كبير من األموال وبمشاركة البلدية، نود أن 

على الموقع  - Pay-as-you-likeنطلب مرة أخرى من كل شخص لديه الفرصة والرغبة في التبرع من خالل نظام 

مسيات نفسها. من خالل تبرعاتك بناًء على قدرتك أو رغبتك، نظهر للبلدية وللصناديق أن هناك العديد اإللكتروني وفي األ

 من األشخاص الذين يرغبون في رؤيتنا سنويًا.

 



والعديد من طهاة الحي البار في موقع المهرجان هذا العام وسيقوموا بتقديم  OerVoerو  Hotel Buitenسيقدم كل من 

 لذلك فإن إحضار األطعمة والمشروبات الخاصة بك أمر ليس محل تقدير.الذ المأكوالت، 

 

 عاًما برفقة شخص بالغ. 16يتم الترحيب بالشباب الذين تقل أعمارهم عن 

 

متر هى المعيار المحدد للبالغين. يُسمح  1.5سيتعين علينا تطبيق التدابير المطبقة خالل المهرجان. هذا يعني أن مسافة 

 عاًما بالتحرك بحرية. 16 لألطفال حتى سن

 

هناك مساحة صغيرة لوقوف السيارات في مكان قريب. لذلك ننصح الجميع بالذهاب سيًرا على األقدام أو بالدراجة أو 

. أيًضا بالقرب من محطة 7دقائق سيًرا على األقدام من محطة الترام  5بوسائل النقل العام. يقع الشاطئ على بعد 

Roëllstraat  69والحافلة رقم  13الترام رقم حيث يتوقف. 

 

 مسائل عملية بالنسبة لك كمقيم محلي

 

خالل المهرجان، هناك إحتمالية حدوث إزعاج من نظام الصوت خالل ساعات العمل. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن تأخذ في 

زائًرا. سيشرف تنظيم المهرجان على ذلك وسنضع  350االعتبار تدفق الجمهور. تبلغ سعة المهرجان هذا العام حوالي 

 زواًرا لكل أسرة.

 

نريد مهرجانًا ممتعًا للجميع. لذلك سنسعى جاهدين لمنع إزعاج الحي قدر اإلمكان. هل لديكم أي تعليقات أو شكاوى 

 Roelof) 54944321-06بخصوص ذلك؟ الرجاء إعالمنا من خالل ساعات عمل المهرجان على رقم الهاتف 

Fruithof.أو الحضور لتناول فنجان من القهوة ) 

 

 مع أطيب التحيات،

 

 رويلوف فرويثوف

 مهرجان ويست بيتش )فيلم( / سينما في الهواء الطلق

www.westbeachfilmfestival.com 
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 2021ويست بيتش )فيلم( مهرجان مهرجان برنامج 

 سبتمبر 26إلى األحد  16الخميس 

 
 17الجمعة 

 Oxville Cinemaبالتعاون مع -Zمبرمجة من قبل جيل 

 الطعام من إليزابيث )تركى(

 PatRock & friendsالموسيقى: دى جى 

 افتتاح رسمى من قبل عضو مجلس محلي

  Meisjesjongensmix: ما قبل الفيلم

(NL, 2020) 

لمستوى التالي : اJumanji: الفيلم الرئيسى

(US, 2019) 

 16الخميس 

 الموضوع: افتتاح غير رسمي مع طعام حفالت من طاهي الحي كاسكوالند

 PatRock & friends حي الالموسيقى: افتتاح برج 

 Amsterdam Swampالموسيقى: 

  Hitte & Giraffe (NL) ما قبل الفيلم: 

 .T.B.A : الرئيسيالفيلم 

 19األحد 

 (طعام اليزابيث للوحدة واالتصال )تركي هذه هى الطريقة |الموضوع: 

 لألطفال Hangout جلسة

 مع Sloterplas ورشة عمل لألطفال: صنع معشبة بالنباتات من جميع أنحاء
Yannis  (BWP Noorderhof) 

 Fee + bandالموسيقى: 

 ’AAI MIJ‘التمثيل   تجربة

 )الرقص مقترنا بالفيلم( Amsterdam Touch Remoteما قبل الفيلم: 

 Feeعرض فيديو 

 The Lobster (GR/UK, 2015) :الفيلم الرئيسى

 18السبت 

 الموضوع: أطفال

 (تركىإليزابيث )الطعام من 

 مع لويس ميوزيك: الروديز Akif Kinderactiviteiten: دي جي الموسيقى

 Planeet inبالتعاون مع  Het 4e Gymnasium و   Spring Highعرض
Actie. 

 De Piraten van Hiernaast (NL, 2020)الفيلم الرئيسى: 



 21الثالثاء 

 Buddy Film Foundation  بالتعاون مع مؤسسة-الموضوع: ثقافة جارك: سوريا

 الطعام من جوستا )سورينام( 

 PatRock :WASIMالموسيقى: دي جي 

 Buddy Shortsما قبل الفيلم: 

 Al Hodoud (SY, 1984)الفيلم الرئيسى: 

 20االثنين 

 ( دامبلينجالموضوع: بلوكباستر اإلثنين طعام كريشنا )

 Jur the Freshالموسيقى: 

 The Walking Fish (NL, 2018)ما قبل الفيلم: 

الجمهور من خالل تم اختياره من قبل  - Jojo Rabbit (VS, 2019)الفيلم الرئيسى: 
 استطالع عبر اإلنترنت

 23الخميس 

 الموضوع: العمارة في منطقتك: البناء والتحول في الغرب الجديد )بالتعاون مع
CreAmClub & Van Eesteren Museum) 

 (طعام من جوستا )سورينامال

 جولة في الحي +  Van Eesteren زيارة متحف

 Merel van den Bergالموسيقى: 

 ": جوخان أكسويTransform مع شعر ثيو هارينغ " ورشة عمل

 Adمقدمة عن الفيلم الرئيسي لـ  Goed Wonenما قبل الفيلم: 

 Playtime (FR, 1967)الفيلم الرئيسى: 

 22األربعاء 

 Pink Nieuw-West & Oxville بالتعاون مع -+ LGTBQIالموضوع: 
Cinema) 

 جوستا )سورينام(  من طعامال

 Genderbendالموسيقى: 
 Midnight Frontier (NL, 2019): ما قبل الفيلم

 The Garden Left Behind (US/BR, 2019)القيلم الرئيسى: 

 25السبت 

 تم اإللغاء -الموضوع: من الشارع )بالتعاون مع ميرفارت( 

 24الجمعة 

 Oxville Cinemaبالتعاون مع -ثقافة جارك: غاناالموضوع: 

& Africanadelic ) 

 )هندي( Hajinderمن طعام ال

 Patrock & friendsدى جى الموسيقى: 

 The Fisherman (GH, 2018)ما قبل الفيلم: 

 Away Bus (GH, 2019)الفيلم الرئيسى: 

 ديسكو صامت

 26األحد  .ملحوظة. جميع األفالم لها ترجمة هولندية
  Ciesta بالتعاون مع-الموضوع: ثقافة جارك: األرجنتين

 ()هندي Hajinderطعام من ال
 اعداد طعام الشارعمطعم لألطفال: 

 الموسيقى: جوتاس سوليداس
 الشعر: جوخان أكسوي

 Ovum (AR, 2017)ما قبل الفيلم: 
 El Robo del Siglo (AR, 2020)الفيلم الرئيسى: 

 

 

 

 :اإلضافية أو موقع الويب الخاص بنا لمعرفة البرامج اليومية والبرامج Instagram أو Facebook تحقق من

www.facebook.com/WestBeachFilmfestival 

Instagram: @westbeachfilmfestival 

www.westbeachfilmfestival.com 

 

 

http://www.facebook.com/WestBeachFilmfestival

