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Festival Diary 1-10 July
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Wael Shawky Artist Talk  Friday 1 July  1pm  Walker Art Gallery  p4
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Khyam Allami & Andrea Piccioni  2 July  8pm  The Bluecoat  p9
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Hisham Matar: Anatomy of a Disappearance  6 July  7 - 8.30pm  The Bluecoat  p15
Microphone  7 July  6.30pm  FACT, The Box  p15
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On The Importance of Being an Arab  8 July  8pm  The Bluecoat  p17
The Time that Remains  8 July  8:40pm  FACT, Screen 3  p17
The Man Who Sold the World  8 July  6pm  FACT, The Box  p18
Samuel Shimon in conversation 9 July  3 - 4.30pm  The Bluecoat  p18
Mercedes  9 July  3pm  FACT, The Box  p19
The Land/Al Ard  9 July  6.30pm  FACT, The Box  p19
Cairo Station/Bal Al Hadeed  10 July  3pm  FACT, Screen 3  p20
Alexandria Why?  10 July  6.30pm  FACT, Screen 3  p20
Lycamobile International Family Day  10 July  12-5pm  Sefton Park Palm House   p21
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Welcome to 
Liverpool 
Arabic Arts 
Festival 2011 

This year we celebrate our 10th annual 
festival along with 10 years of success and 
achievement. Much has happened since the 
partnership was founded and the festival is 
as relevant today as it was when we started. 
We are delighted to introduce Eckhard 
Thiemann, our first ever Guest Curator who 
has programmed the festival.  We invite you 
to join in and celebrate with us and look 
forward to welcoming you to the festival.
Ngozi Ikoku, Festival Manager and 
Taher Ali Qassim, MBE, Chairman

New Histories
The 2011 festival investigates themes of 
history and change. Conceived before 
the recent Arab spring revolutions, yet 
responding to the new political landscape, 
we invited artists whose work reflects 
on the position of the individual within 
competing discourses of politics, identities, 
geographies and religions. When political, 
geographical and cultural certainties are 
unstable, we investigate how artists create 
new imaginative spaces, where our histories 
and future meet. Unfettered from formal 
constraints, and often highly collaborative in 
practice, their work encourages us to 
re-consider what we think we know.
Eckhard Thiemann, Guest Curator
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 PERFORMANCE
 VISUAL ARTS

 THE BIG SATURDAY
 ARTIST TALK

 MUSIC
 FILM

 SPECIAL EVENT
 LITERATURE

 DEBATE

تم تدشين المهرجان الثقافي العربي في 
ليفربول في عام 2002 وفي هذا العام نحتفل 

بالذكرى العاشرة للمهرجان السنوي بعشر 
سنوات من النجاحات والمنجزات. لقد حدث 

الكثير منذ تأسيس الشراكة ويتضح جليا أن 
الـمهرجان مازال حيويا ومهما اليوم مثلما كان 

الحال عند بدئنا له. ويسرنا هذا العام أن نقدم 
لكم السيد إيكارد ثايمان أمين المهرجان الزائر 

والذي قام بإعداد برنامج المهرجان لهذا العام.
إننا ندعوكم لمشاركتنا واإلحتفال معنا ونحن 

نتوق للقاء بكم في المهرجان.
إنجوزي إيكوك، مديرة المهرجان،

طاهر علي قاسم )إم.بي.إي(، رئيس المهرجان.

تاريخ جديد
مهرجان هذا العام يتعرض لمواضيع التاريخ 

والتغيير. لقد تم النظر لهذه الفكرة قبل ثورات 
الربيع الحديثة، ولكنها في نفس الوقت تستجيب 

للخارطة السياسية الجديدة، فقد قمنا بدعوة 
فنانيين من الذين تعكس أعمالهم بعمق ما 

يتعلق بوضع الفرد في وجهات النظر المتنافسة 
للسياسة والهوية والجغرافيا والديانات. في وقت 

فيه أصبحت المسلمات السياسة وأإلنتمائات 
والثقافات غير ثابتة. ولهذا نقوم بالتحقق في 

كيف يقوم الفنانون بخلق مساحات تخيلية 
جديدة حيث يلتقي فيها تاريخنا ومستقبلنا. 

فخروجا عن القوالب الرسمية والتي تكون غالبا 
متعاونة في الممارسة، تشجعنا أعمالهم 

بإعادة التفكير فيما نعتقد إننا نعرفة.
إيكارد ثايمان – أمين المهرجان الزائر.

أهال وسهال بكم إلى 
المهرجان الثقافي 

العربي في ليفربول 
لعام 2011



Wael Shawky: Drawings and 
flags from ‘Cabaret Crusades’
 1-24 July, Walker Art Gallery  
 10am-5pm Daily, FREE 
Wael Shawky is a prominent contemporary 
Egyptian artist; his work spans film, 
animation, drawings and sculptural 
installations forcing us to question 
myths and truths. He re-tells the story 
of the Crusades, blurring good and evil, 
aggressors and victims. What at first sight 
appears to be charming and harmless, 
soon reflects a darker side. Wael Shawky’s 
film Cabaret Crusades is also shown at 
the Bluecoat on Sunday 3 July at 3.00pm.

Artist talk 
 Friday 1 July 1.00pm Walker Art Gallery  
 FREE, tickets available from venue  
 Information Desk 
Wael Shawky talks about his work within 
the exhibition of his drawings and flags from 
the series Cabaret Crusades.
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وآئل شوقي: رسومات وأعالم من 
»حمالت الكباريه«

 24-1 يوليو، صالة ووكر أرت جالري  
 10 صباحا – 5 مساء يوميا، مجانا 

وائل شوقي هو فنان مصري معاصر 
بارز تتنوع أعماله لتشمل الفيلم، والرسوم 

المتحركة والفنون التشكيلية الذي تغطي 
مجاالت التاريخ والسياسة والدين لتفرض علينا 

أن نتأكد من حقائق وأساطير مسلم بها. 
يقوم الفنان هنا بإعادة سرد قصة الحمالت 

الصليبية، بتمييز ضبابي ما بين الخير والشر، 
وما بين المعتدين والضحايا.  والذي يبدو 

للوهلة جذاب وغير ضار سرعان ما يعكس 
الجانب المظلم. وألكمال المعرض يعرض 
فيلم وأئل شوقي »حمالت الكباريه« في 
مبنى البلوكوت في يوم األحد الموافق 3 

يوليو في الساعة 3 عصرا

حديث فنان
 الجمعة 1 يوليو، 1:00 بعد الظهر   

 صالة ووكر آرت جالري، تتوفر التذاكر من 
 قسم اإلستعالمات في صالة العرض. 

يتحدث الفنان وآئل شوقي عن أعماله في 
المعرض من الرسومات والرايات من سلسلة 

»حمالت الكبارية«



My Father’s House: The 
Architecture of Cultural Heritage 
 Monday 4 July- 5 August 
 Liverpool John Moores University 
 Design Gallery  
 10am-5pm (closed weekends), FREE 
My Father’s House explores the Gulf 
through architecture from soaring towers 
in Dubai to the houses of Yemen, exploring 
the role of cultural history in defining 
identity. Curated by Sean Williams and 
produced by the British Council. Featured 
artists are Wed Abduljawad from Saudi 
Arabia; Hafiz Ali from Qatar; Boushra 
Almutawakil from Yemen, Lamya 
Gargash from United Arab Emirates; 
Camille Zakharia from Bahrain and Tim 
Hetherington who tragically died in the 
recent Libyan uprising, Tim Loveless and 
Hazel Thompson from the UK. 

5

بيت والدي: الفن المعماري للتراث 
الثقافي

 اإلثنين 4 يوليو - 5 آغسطس، صالة التصميم    
 بجامعة جون مورز، 10 صباحا – 5 مساء  

 )اإلثنين – الجمعة  فقط(،  مجانا 
يتعرض عمل »بيت والدي« لمنطقة الخليج 

العربي واليمن عبر الفن المعماري. فمن أبراج 
دبي المرتفعة إلى منازل البناء الطبيعي 

في اليمن، يستخدم المعرض الفن المعماري 
للتعرض لدور وقيمة التاريخ الثقافي في تحديد 

وتعريف الهوية الثقافية. وينظم المعرض 
تحت إشراف السيد شون ويليامز ومن إنتاج 

المجلس البريطاني. ويشارك في المعرض 
الفنانيين ود عبدالجواد من المملكة العربية 

السعودية وحافظ علي من قطر وبشراء 
المتوكل من اليمن ولمياء جارجاش من 
اإلمارات العربية المتحدة وكميل زكريا من 

البحرين ومن المملكة المتحدة الفنانيين تيم 
هيثرينجتون،الذي قتل أثناء أدائه لواجبه في 
تغطية إنتفاضة الشعب الليبي وتيم لفليس 

وهايزل طومسون.  
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Hassan Darsi: Toit du Monde 
(Roof of the World) & Le Piege 
(The Trap)
 1 – 10 July  Daily 10.00am – 6.00pm  
 the Bluecoat, FREE 
On the roof of a disused Casablanca 
abattoir, Hassan Darsi filmed performance 
artists responding to the cityscape on the 
theme of ‘resistance’; resulting in videos 
pitching the human body against the 
evocative location.

Dia Batal: Cart-og-ra-phy 
 1 – 10 July, at various locations, FREE 
Dia Batal collaborated with Liverpool 
Arabic Centre and the Art & Design Pod 
at Liverpool John Moores University to 
create a mobile cart. Inside are visual and 
audio histories of migration of Liverpool’s 
Arab community. The cart was inspired 
by the transient homes of Palestinian 
refugees. See it at the Bluecoat on 
Saturday 2 July and at the World Museum 
on Wednesday 6 July. 
Keep up to date with locations at 
www.arabicartsfestival.co.uk 
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ضياء البطل: كارت-أو-جرافي
 1 – 10 يوليو في مواقع متعددة، مجانا 

تتعاون الفنانة ضياء البطل مع مجموعات من 
أفراد المركز العربي في ليفربول ومركز الفنون 

والتصميم في جامعة ليفربول في بناء 
عربة متحركة. ويوجد بداخل هذه العربة تاريخ 
مرئي وصوتي لقصص هجرة الجالية العربية 

في ليفربول. وستكون العربة بمثابة موقع 
لمشاهدة وتبادل القصص الشخصية للسفر 

واإلنتماء وقد أستلهمت من المساكن المؤقتة 
الألجئيين الفلسطينيين. ترقب العربة في مركز 
البلكوت في يوم السبت 2 يوليو وفي متحف 

العالم يوم األربعاء 6 يوليو.
إبق على إتصال بموقع المهرجان 

العربي على العنوان:
www.arabicartsfestival.co.uk

 

حسن دارسي: تويت دو موند 
)سقف العالم( ولي بايج )الفخ(
 1 – 10 يوليو، يوميا 10:00 صباحا –  

 6:00 مساء، مركز البلوكوت، مجانا  
في سقف سلخانة مهجورة في مدينة الدار 
البيضاء )كازا بالنكا( قام الفنان المغربي الكبير 

حسن دارسي بتصوير ردود أفعال الفنانين 
اإلستعراضيين لمشاهد المدينة التي تحتهم. 

من خالل ترجمتهم وتفسيرهم لمفهوم 
موضوع »المقاومة«، فنتج عنذلك العمل 

سلسلة من تسجيالت الفيديو تضع الجسد 
البشري مقابل الموقع المثير للعواطف.

D
ia

 B
at

al



Mokhalad Rasem: Iraqi Ghosts 
 Friday 1 July  8:00pm, Unity Theatre 
 £12.00/ £10.00 concession.  
 The production is spoken in Arabic,  
 English, French, German and Flemish  
 UK PREMIERE 
‘One day we were living our ordinary 
lives, the next day there was a war and a 
curfew...’  With bitter sarcasm, flamboyant 
wit and unexpected humour, Iraqi director 
Mokhalad Rasem and his company 
portray the anarchy of human lives at war. 
It’s a no holds barred, moving production 
which won major awards in 2010. 
Book at www.unitytheatreliverpool.co.uk 
or call 0844 873 2888

The Freedom Hour 
 2 – 9 July Daily 1 – 2pm  
 the Bluecoat, FREE 
As recent revolutions have swept through 
the Arab world forcing major political 
changes, we hear from some who were 
directly involved with daily debates on 
current affairs, freedom and culture. Listen 
and speak up at our open forum with 
artists and commentators from Liverpool 
Arabic Arts Festival. 
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مخلد راسم: أشباح عراقية 
 الجمعة 1 يوليو، 8:00 مساء،مسرح اليونيتي 

 التذاكر 12:00 جنيه / 10 جنيه للمخفض  
 لهم. اإلنتاج يستخدم اللغة العربية 

 واإلنجليزية والفرنسية واأللمانية والفلمنكية.  
 يعرض ألول مرة في المملكة المتحدة. 

»يوما ما كنا نعيش حياتنا العادية، وفي 
اليوم التالي أصبحنا في حالة حرب وحالة 

طواري«. بسخرية مرة، وفكاهية مزخرفة 
وصارخة وخفة دم غير متوقعة يقوم المخرج 

العراقي مخلد راسم وفريقه  بعرض حالة 
الفوضى والشتات لحياة اإلنسان أثناء الحرب. 

»إن ذلك إنتاج عميق التأثير حصد عدد من 
الجوائز خالل 2010«.

للحصول على التذاكر زوروا:
www.unitytheatreliverpool.co.uk

2888 873 0844أو أتصلوا بهاتف رقم: 

ساعة الحرية
 2 – 9 يوليو، يوميا 1:00 – 2:00 بعد الظهر   

 مركز البلوكوت، مجانا 
التي تجوب  العربية  الثورية  الحركات  كون 

تغييرات  فارضة  مؤخرا  العربي  العالم 
الذين  أوالئك  كبيرة، فنسمع من  سياسية 
الثورات من  بأنفسهم في هذه  شاركوا 

الشؤون  خالل نقاشات يومية في مجالت 
وأدلي  فأستمع  والثقافية.  والحرية  اليومية 

واألراء  لألفكار  المفتوح  برأيك في منتدانا 
ومعلقين  فنانيين  قبل  من  للمستقبل  والرؤى 

العربي. الثقافي  المهرجان  من 
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The BIG 
Saturday
Sponsored by Lycamobile.

 Saturday 2 July 11am-9.30pm  
 the Bluecoat  
 FREE with paying events 
An inspiring day of music, debate, 
exhibitions, films, food and more. 
2-6pm  Master-musician and singer from 
Marrakech Hassan Erraji with a hot band 
of young jazzy MoRoccan Rollers. The 
Property of Nadya Shanab, including 
Liverpool-trained and Cairo-based singer 
Shanab, mixing western acoustic, folk rock 
and Arabic music with oriental vocals and 
a rare showing of shortlisted Yemeni films 
from the ZOOM Short Film Competition. 
Check www.arabicartsfestival.co.uk 
nearer the time for full schedule or call 
0151 702 7765

New Lebanese Music Videos – 
introduced by Khyam Allami 
 Saturday 2 July  6 – 7pm 
 the Bluecoat  
 FREE, but booking required.  
Witty, quirky and inspirational new music 
videos from the Arab world. Here Khyam 
Allami warms up for his evening concert by 
introducing his selection of new Lebanese 
music videos, offering a personal insight 
and discussing his collaborations with 
Cairo-based music organisation Eka3. 
Book at www.thebluecoat.org.uk or call 
0151 702 5324
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السبت 
الكبير

 الفعالية أعاله مدعمة من قبل اليكا موبايل

 2 يوليو، 11:00 صباحا – 9:30 مساء مركز  
 البلوكوت، مجانا مع فعاليات أخرى يتطلب 

 شراء تذاكر لدخولها. 
يوما ملهما حافال بالموسيقى والنقاش 

والمعارض والفيلم والوجبات العربية والمزيد.
 6-2 مساء الموسيقي المتمكن والمطرب من 

مراكش الفنان حسن إيراجي والذي سيقدم 
فقرات ممتعة جديدة بمصاحبة فرقة موروكو 

رولرز لموسيقى الجاز الساخنة. ملكية ناديا 
شنب، ويشمل ذلك المطربة شنب المتدربه 

في ليفربول والمقيمه في القاهرة والتي 
تمزج مقطوعات  صوتيات موسيقى غربية، 

وموسيقى الروك والفولك مع الموسيقى 
العربية مع أصوات شرقية. مع عرض نادر ألفالم 

يمنية مختارة من مسايقة زووم لألفالم القصيرة.
راجع موقعنا قبيل المهرجان للحصول على 
  www.arabicartsfestival.co.uk البرنامج الكامل

أو أتصل على هاتف رقم: 7765 702 0151 

أفالم فيديو موسيقية لبنانية – 
تقدم من قبل خيام عالمي

 السبت 2  يوليو، 06:00 – 7:00 مساء 
 مركز البلوكوت 

 مجانا – مطلوب الحجز مسبقا 
أفالم فيديو موسيقى ظريفة وذكية ومنكته 
وملهمة تم إعددها في العالم العربي. هنا 

يقوم الفنان خيام عالمي بالتسخين والتهيئة 
مختاراته  تقديم  خالل  من  المسائية  لحفلته 
من أفالم فيديو موسيقية لبنانية جديدة مقدما 

نظرة شخصية ومناقشا تعاونه مع مؤسسة 
إيكاثري الموسيقية العاملة في القاهرة. 

للحصول على التذاكر زوروا
www.thebluecoat.org.uk

أو أتصلوا بهاتف رقم 5324 702 0151  



Khyam Allami (Oud) & Andrea 
Piccioni (Percussion) 
 Saturday 2 July  
 8pm the Bluecoat  
 £10/£8 concession 
Rising star and BBC Radio 3 World Routes 
Academy oud player Khyam Allami, joins 
forces with one of the greatest exponents 
of frame drumming, Andrea Piccioni. 
Following appearances at WOMAD and Abu 
Dhabi, Khyam recorded his first solo album 
The Sound of Disquiet this year; this is their 
personal encounter of virtuoso musicianship.

Tania El Khoury: Jarideh 
(Newspaper) 
 Saturday 2 & Sunday 3 July, various  
 times: see website for details. 
 the Bluecoat, £4 limited capacity,  
 book early to avoid disappointment. 
Lebanese performance artist Tania El 
Khoury presents work in unusual sites. An 
intimate one-on-one performance, where 
performer and audience are partners in 
crime. Inspired by spy films, character-
profiling in police operations and women 
fighters in the Lebanese Resistance, it’s a 
journey of watching and being watched. 
‘Deeply unsettling, ridiculously exciting and 
right on the cutting edge’ - The Times. 
www.taniaelkhoury.com
Book at www.thebluecoat.org.uk or call 
0151 702 5324

9

خيام عالمي )العود(
وأندريا بيكوني )اإليقاع( 

 السبت 2 يوليو 
 8:00 مساء،مركز البلوكوت  

 التذاكر : 10 جنيه / 8 جنيه للمخفض لهم 
ينظم خيام عالمي النجم المتألق وعازف 
العود ألكاديمية جذور العالم التابعة إلذاعة 

البي بي سي 3 باإلشتراك مع واحد من 
أعظم عازفي الطبلة النجم أندلريا بيكوني. 

في  معا  ظهورهما  بعد  ذلك  ويأتي 
مهرجان الووماد ومهرجان أبوظبي حيث 
قاما بتسجيل أول إلبوم لهما بعنوان صوت 
الالهدوء هذا العام الذي يعكس تجربتهما 

الشخصية في العزف الموسيقي.

تانيا الخوري: جريدة
 السبت 2 واألحد 3 يوليو أوقات مختلفة 

 للمزيد من التفاصيل أنظر الموقع اإللكتروني   
 للمهرجان، مركز البلوكوت 

 التذاكر : 4 جنيهات – المقاعد محدودة 
تقدم الفنانة اإلستعراضية اللبنانية تانيا الخوري 

أعمالها في مواقع غير مألوفة في هذا 
العرض المبنى على أساس متابعة شخص 
لشخص آخر بحيث تصبح الفنانة والجمهور 
شركاء في الجريمة، مستلهمة مادتها من

أفالم التجسس وعملية البحث الجنائي 
لتحديد شخصية المجرم في العمليات 

البوليسية والنساء المقاتالت في المقاومة 
اللبنانية. وياخذك عمل جريدة في رحلة في

من  والغرض  والمتابعة  المراقبة  عملية 
المراقبة. »عمل مقلق بعمق، ومثير بسخف 

وفي قمة اإلبداع« صحيفة التايمز اللندنية.
www.taniaelkhoury.com

للحصول على التذاكر زوروا
www.thebluecoat.org.uk

5324 702 0151أو أتصلوا بهاتف رقم 
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Dia Batal 
 Saturday 2 July – Saturday 3 September   
 Daily 10am-5pm Bluecoat Display Centre 
 FREE 
An exhibition by Beirut born designer Dia 
Batal features furniture and textiles infused 
with poetic texts in Arabic calligraphy. 

Dia Batal Calligraphy Workshop 
 Sunday 3 July 12.30pm - 4.30pm   
 Bluecoat Display Centre   
 £25 / £22.50 including all materials and  
 refreshments. Places are limited.  
Dia will lead a workshop on the process of 
using poetry and words to create a design. 
Using paper with Latin or Arabic script 
and English, Arabic or any other poetry for 
participants to work with. 
Book at the Bluecoat Display Centre 
www.bluecoatdisplaycentre.com.
 or call 0151 709 4014
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ضياء البطل ورشة عمل: الخط العربي
 األحد 3 يوليو، يوميا 12:30 – 4:30 مساء 

 مركز عرض البلوكوت. التذاكر : 25 جنيها  
 /22.5 جنيه للمخفض لهم ،ويشمل سعر 

 التذكرة تكلفة المواد المستخدمة 
 والمنعشات. األماكن محدودة، فضال إحجز  
 مسبقا عبر مركز  البلوكوت للعروض.  

ستقود الفنانة ضياء البطل ورشة عمل مع 
المشاركين مستخدمة الشعر والكلمات في 

التصميم وقصاصات الورق التي تحتوي على 
الحروف الالتينية والعربية وأيضا بإستخدام 
الشعر اإلنجليزي والعربي أو أي شعر آخر.

للحصول على التذاكر زوروا
www.bluecoatdisplaycentre.com.

أو أتصلوا بهاتف رقم 4014 709 0151 

وآئل شوقي: حمالت الكباريه: أفالم 
الرعب ومباراءة السادات التلفزيونية

 األحد 3 يوليو، 3:00 – 4 يوليو، البلوكوت 
 3 جنيه / 2 جنيه للمخفض لهم 

حمالت الكباريه: ملفات الرعب تعيد سرد 
دمى  مستخدما  الصليبية  الحمالت  قصة 
يقوم  الثامن عشر حيث  القرن  إيطالية من 

وآئل شوقي بإعادة تفسير التاريخ بطريقة 
تربك فكرة الخير والشر.

مباراءة السادات التلفزيونية: هذا الفيلم يعيد 
عرض عملية إغتيال الرئيس المصري السادات 
في عام 1981. وقد تم إعادة تمثيل الحادثة 
في أحد ضواحي القاهرة من قبل مجموعة 
واللعب  البراءة  تصطدم  حيث  األطفال.  من 
ليس  توتر  في  الثوري  والصدام  والسياسة 

سهال.  وسيكون لوآئل شوقي معرضا للوحات 
والمواد المتعلقة بحمالت الكباريه في ووكر 

آرت جاالري ما بين 1 – 24 يوليو.
للحصول على التذاكر زوروا
www.thebluecoat.org.uk

أو أتصلوا بهاتف رقم 5324 702 0151  

ضياء البطل
 السبت 2 يوليو – 3 سبتمبر، يوميا 10:00 – 

 5:00 مساء، مركز البلوكوت، مجانا 
مركز البلوكوت للعروض يستضيف معرضا 

للفنانة التشكيلية المولودة في بيروت ضياء 
البطل مستخدمة قطع األثاث والمنسوجات 
ومختارات من نصوص الشعر العربي وفنون 

الخط العربي.
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Wael Shawky: Cabaret Crusades: 
The Horror Files & Telematch 
Sadat
 Sunday 3 July  3 – 4pm  
 the Bluecoat  
 £3/£2 concession  
Cabaret Crusades: The Horror Files 
re-tells the story of the Crusades using 18th 
century Italian marionettes and confuses 
notions of good and evil. Telematch Sadat 
re-stages the 1981 assassination of former 
Egyptian President Sadat, acted out on the 
outskirts of Cairo by a group of children. 
Innocence, play, politics and revolution 
clash in an uneasy tension. Wael Shawky’s 
exhibition of drawings and objects relating 
to Cabaret Crusades is at the Walker Art 
Gallery 1 – 24 July. 
Book at www.thebluecoat.org.uk or 
call 0151 702 5324

Liverpool Arabic Film 
Festival part of the 
Liverpool Arabic Arts 
Festival

Presented by FACT, Foundation for Art 
and Creative Technology in partnership 
with Picturehouse cinemas supported by 
Vision+Media. 
FACT is delighted to announce its 
collaboration with the Liverpool Arabic 
Arts Festival, with the first formal 
Liverpool Arabic Film Festival. It’s a broad 
programme of new films alongside re-
mastered classics, ranging from hard-
hitting drama to gripping documentary and 
lavish musical spectacle.  Accompanying 
UK touring programme, Arab Fringe! to 
be exhibited at sites nationally, beginning 
with London. Group booking price for 
the film programme: £50/45 (members & 
concessions) for access to all screenings
The Liverpool Arabic Film Festival is 
curated/founded by Omar Kholeif
All films are in Arabic with English subtitles.
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مهرجان الفيلم العربي في 
ليفربول جزء من المهرجان 

الثقافي العربي في ليفربول

تقديم مركز الفاكت للفنون والتقنية الخالقة 
وبالشراكة مع مؤسسة بيكتشر هاوس 

السينمائية وبدعم من مؤسسة فيشين اند 
ميديا. يسر مؤسسة فاكت للفنون والتقنية 

الخالقة أن تعلن أنها قد وسعت من شراكتها 
مع المهرجان الثقافي العربي في ليفربول 

وذلك بالتدشين الرسمي لمهرجان الفيلم 
العربي األول في مدينة ليفربول. ويحتوي 

البرنامج على أفالم متنوعة منها الجديد 
ومنها األفالم الكالسيكية والتي تم ترميمها. 
ويشمل اإلختيارأفالم حاوية لدراما قوية وأفالم 

وثائيقية وافالم موسيقية. مصاحبا هذا 
المهرجان لبرنامج يزور المملكة المتحدة 

بعنوان عرب فرينج الذي يعرض في مواقع 
على مستوى البلد بدأ بمدينة لندن.يمكنكم 

حجز تذاكر لمجموعة أفالم المهرجان 
بسعر 50 جنيها أو 45 جنيها للمخفض لهم 

وبموجب هذه التذكرة يمكنك مشاهدة كل 
العروض السينمائية.

نود التنويه إلى أن كل األفالم المعروضة 
ناطقة باللغة العربية مع نصوص مصاحبة 

باللغة اإلنجليزية.



Zindeeq, Director Michel Kheifi 
(2009) Liverpool Premiere + Q&A 
 Monday 4 July FACT, The Box 6.30pm  
 £6/5 (members & concessions) 
Filmmaker ‘M’ returns home to Ramallah to 
document the 1948 Nakba. The film explores 
that era in context with the uncertainty and 
tension of present-day Palestine. Quietly 
witty, complex and occasionally surreal.  
We hope to be joined by the filmmaker and 
producer for this screening. Cert 15. 
For more information and to book: 
www.fact.co.uk or call 08717 042 063
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 زنديق, المخرج ميشيل خييفي 
)2009( ألول مرة يعرض في ليفربول + 

سؤال وجواب
 اإلثنين 4 يوليو، مركز الفاكت، ذا بوكس 

 6:30 مساء   
 6 جنيه/5 جنيه لألعضاء والمخفض لهم 

صانع أفالم )م( يعود إلى بالده رام ألله ليسجل 
شهادات لنكبة 1948. و يتعرض الفيلم لتلك 

الفترة المضطربة من حيث عدم وضوح الرؤية 
والواقع الفلسطينيي في الوقت الراهن. 

إنه فيلم مرح يتسم بالهدؤ والتعقيد وأحيانا 
بالعالقة الغير واقعية من المنفى بفلسطين. 

نأمل أن ينظم إلينا السينمائي والمنتج أثناء 
عرض هذا الفيلم. نود التنويه إلى أن الفيلم 
ناطق باللغة العربية مع نصوص مصاحبة 

باللغة اإلنجليزية. 
للمزيد من المعلومات او الحجز عبر

www.fact.co.uk
أو عبر هاتف رقم: 063 042 08717

خليل جوريج وجوانا هادي ثوماس 
ثنائي: الفيلم المفقود وفيلم حول 

البيت الوردي – تذكرة واحدة
 مركز الفاكت، ذا بوكس، الثالثاء، 6:30 مساء 

 6 جنيه/5 جنيه لألعضاء والمخفض لهم 

الفيلم المفقود
بعد متابعة أثر الطباعة المفقودة لفيلمهما 

األول يسافر خليل جوريج وجوانا هادي توماس 
إلى اليمن حيث تأخذهم هذه المهمة من 

صنعاء إلى عدن. حيث تعرض سينماء على 
الهواء الطلق أفالم بريجيت نيلسون بينما 

يتم منع معظم المنتجات السينمائية. تناول 
موضوعي لسمعة ووضع الفيلم ومخرجي 

األفالم في ذلك المكان من العالم.
شهادة التصنيف: بإرشاد اآلباء.

حول البيت الوردي 
ال ميسون روز )البيت الوردي( قرر مطر مالك 
البيت بيعه لصالح إفساح المجال لبناء مركز 

تجاري كبير،  وبذلك إنقسم سكان الحي إلى 
مجموعتين تضم أصحاب المحال الصغيرة في 

جهة ورجال األعمال في جهة أخرى. فيلم 
به حدة ذهن ومجازية والذع أيضا. وسيصاحب 

عرض الفيلم تقديم من قبل الكاتب القدير 
والمؤلف مالو هاالس. نود التنويه إلى أن 

الفيلم يحتوي على نصوص مصاحبة باللغة 
اإلنجليزية. شهادة التصنيف: بإرشاد اآلباء. 

 www.fact.co.uk للمعلومات او الحجز عبر
Imأو عبر هاتف رقم: 063 042 08717
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Khalil Joreige & Joana 
Hadjithomas Double Bill: The 
Lost Film and Around the Pink 
House – sold as one ticket
 Tuesday 5 July 6.30pm 
 FACT, The Box  
 £6/5 (members & concessions) 

The Lost Film
Following the trail of a missing print of their 
first feature film, Hadjithomas and Joreige 
travel to Yemen, their quest takes them 
from Sanaa to Aden; where an open-air 
cinema showcases Brigitte Nielsen pictures, 
while blacklisting most film releases. A 
subjective exploration of film and filmmakers 
in that part of the world. Cert: PG.

Around the Pink House/ Autour 
de la Maison Rose 
Mattar, the owner of the Pink House, 
decides to sell it to make room for a large 
commercial centre, the neighbourhood 
becomes divided between shopkeepers 
and businessmen. Accompanied by an 
introduction from esteemed writer and editor 
Malu Halasa. Cert: PG. 
For more information and to book: 
www.fact.co.uk  or call 08717 042 063

Hafiz Dhaou & Aicha M’Barak 
Kawa (Coffee) 
 Tuesday 5 July, Unity Theatre 8pm  
 Tickets: £10/£8 Concession UK PREMIERE 
1000 Porcelain cups and the aroma of real 
coffee! Featuring the words and  voice of poet 
Mahmoud Darwish, a haunting soundscore 
and mesmerising choreography, virtuoso 
Tunisian dancer Hafiz Dhaou presents a 
deeply personal meditation on the potency and 
symbolism of the legendary ‘coffee arabica’. 
The performance is followed by an artist talk. 
Book at www.unitytheatreliverpool.co.uk 
or call 0844 873 2888
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حافظ ضاو وعيشة مبارك 
قهوة – عرض ثنائي

 الثالثاء 5 يوليو، مسرح اليونيتي, 8:00 مساء 
 التذاكر : 10 جنيها / 8 جنيه للمخفض لهم،

 يعرض ألمل مرة في المملكة المتحدة 
ألف فنجان فخاري ورائحة القهوة الحقيقية! 

مستخدمة كلمات والصوت المثير للعواطف 
للشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش 
يقدم الراقص التونسي حافظ ضاو  أو حالة 

إسترخاء شخصية جدا حول قوة والرمزية 
اإلسطورية للقهوة العربية. إندفاع للحواس 

والخيال. وتشمل الفعالية أيضا حديث للفنان.
للحصول على التذاكر زوروا

 www.unitytheatreliverpool.co.uk
Jeأو أتصلوا بهاتف رقم: 2888 873 0844 
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Little Dreams/Ahlam Saghira 
Director Khaled El Hagar (1993) 
+ Q&A.
 Wednesday 6 July 6pm FACT, Screen 3  
 Tickets £6/5 (members & concessions) 
Ghareeb is 13. He follows his father’s ghost 
to the front line. Filled with captivating 
sequences, his idealism is destroyed by 
the brutality of conflict along with his home, 
town, and dreams for the future. Cert: PG.  
With a Q&A from Khaled El Hager and film 
producer, Roger Shannon. 
For more information and to book: 
www.fact.co.uk  or call 08717 042 063

Zelal, Director Marianne Khoury 
and Mustapha Hasnaoui 
(2010/2011) UK Premiere + Q&A 
 Wednesday 6 July 9pm FACT, The Box 
 £6/5 (members & concessions) 
Filmed in two large asylums revealing horrific 
conditions of squalor and neglect in which 
patients are expected to live and staff are 
stretched beyond breaking point. A vital social 
documentary, arguing for fair treatment 
with dignity and eloquence. Cert:18. 
Accompanied by an introduction from 
psychoanalyst, Helen Taylor Robinson. 
For more information and to book: 
www.fact.co.uk  or call 08717 042 063
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أحالم صغيرة، المخرج خالد الحجار 
)1993( + سؤال وجواب 

 األربعاء 6 يوليو،6:00 مساء، الفاكت، شاشة 3 
 6 جنيه/5 جنيه لألعضاء والمخفض لهم. 
الطفل غريب في سن 13 عاما، يتبع شبح أباه 

في الخطوط األمامية في فيلم مليء 
بمقاطع آسرة. وتتحطم أحالم بطلنا بوحشية 

الصراع باإلضافة إلى بيته ومدينته واحالمه 
للمستقبل. شهادة التصنيف: بإرشاد اآلباء.

ويتلي الفيلم حلقة سؤال وجواب مع المخرج 
خالد الحجار ومنتج الفيلم السيد روجر شانون 

تحت رعاية الكاتب عمر خوليف. 
 www.fact.co.uk للمعلومات او الحجز عبر

أو عبر هاتف رقم: 063 042 08717

زالل، إخراج ماريانا خوري ومصطفى 
حسناوي )2010/2011( يعرض ألول مرة 
في المملكة المتحدة  وسؤال وجواب

 األربعاء 6 يوليو، 9:00 مساء، الفاكت، ذا بوكس 
 6 جنيه/5 جنيه لألعضاء والمخفض لهم. 
تم تسجيل الفيلم في مصحات كبيرة حيث 

يظهر الفيلم األوضاع السيئة التي يتوقع أن 
يعيشوا األمراض فيها والعاملين أيضا يعملون 
تحت  ظروف تجعلهم على وشك اإلنهيار. 

إن الفيلم يعتبر توثيق إجتماعي مهم 
ويطالب بالمعاملة العادلة بكرامة  وتقدير. 

شهادة التصنيف 18 عاما. وسيصاحب عرض 
الفيلم تقديم خاص من قبل المحللة النفسية 

السيدة هالن تايلور روبنسون. 
 www.fact.co.uk للمعلومات او الحجز عبر

أو عبر هاتف رقم: 063 042 08717
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Anatomy of a Disappearance: 
Hisham Matar in conversation 
with Suzi Feay
 Wednesday 6 July 7.00 - 8.30pm  
 the Bluecoat £3/£2 concession 
Hisham Matar was born to Libyan parents 
in New York and grew up in Tripoli and Cairo. 
His first novel In the Country of Men was 
shortlisted for the Man Booker Prize. His 
second, Anatomy of a Disappearance, 
asks what happens to those left behind when 
a loved one disappears. He discusses his life 
and writing with fiction reviewer Suzi Feay. 
Book at www.thebluecoat.org.uk  
or call 0151 702 5324

Microphone
Director Ahmed Abdullah (2010) 
North West Premiere + Q&A
 Thursday 7 July FACT, The Box 6.30pm   
 £6/5 (members & concessions) 
Khaled discovers time has altered, severing 
his relationship with former flame, Hadeer. He 
wanders the city, stumbling into a new world: 
the underground arts scene. An adrenaline-
fuelled homage to Egypt’s irrepressible and 
uncertain future. Cert: PG. Preceded by a 
performance from Nadya Shanab, followed 
by Q and A with the filmmaker.
For more information and to book at 
www.fact.co.uk or call 08717 042 063
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تحليل سر اإلختفاء: هشام مطر في 
حوار مع سوزي في

 األربعاء 6 يوليو، 7:00 –  8:30 مساء، البلوكوت
 3 جنيهات / 2 حنيهات للمخفض لهم. 

هشام مطر من مواليد نيوورك ألبوين ليبيين 
ترعرع في طرابلس والقاهرة. تم إختيار روايته 
األولى في بالد الرجال للحصول على جائزة 
مان بوكر برايز القيمة. أما رواينه الثانية تحليل 

سر اإلختفاء فتسال فيها الرواية ماذ يحصل 
لمن بقوا بعد إختفاء شخص في األسرة. 

يناقش األديب هشام مطر أيضا حياته وأعماله 
الكتابية مع الناقدة سوزي في.

للحصول على التذاكر زوروا
www.thebluecoat.org.uk

أو أتصلوا بهاتف رقم 5324 702 0151

مايكرفون
 إخراج أحمد عبدالله )2010( يعرض 

ألول مرة في شمال غرب بريطانيا
 الخميس 7 يوليو 

 6:30 مساء، الفاكت، ذا بوكس 
 6 جنيه / 5 جنيه لألعضاء والمخفض لهم 

 يكتشف خالد أن الوقت قد تغير وقطع عالقتة 
السابقة بحبيبته السابقة هدير.  فيتمشى في 
المدينة وبسرعة يأتي على عالم جديد وهو 

العلم الفني السري. وفيلم مايكرفون  ملئ 
باألدرنالين في رحلة قذرة معدية لمستقبل 

مصر ال يمكنك كبحه وال تعرف نهايته.  
شهادة التصنيف: بإرشاد اآلباء 

 www.fact.co.uk للمعلومات او الحجز عبر
أو عبر هاتف رقم: 063 042 08717
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Syriana with the Royal Liverpool 
Philharmonic Orchestra
 Thursday 7 July 7.30pm, Liverpool   
 Philharmonic Hall, £15 & £20 (£7 concession  
 under 25s, students and claimants) 
Syriana is more than just a band. It’s a place 
where themes of tolerance, liberty and hope 
come wrapped in Arabic rhythms, played 
through a Western filter. The event includes 
projections from filmmaker Niccolo Piazza. 
Syriana is made up of guitarist Nick Page, 
Irish double bass player, composer and 
MD Bernard O`Neill; Palestinian/Jordanian 
oud virtuoso and singer Nizar Al Issaand 
and Egyptian percussionist Sherif Ibrahim, 
Syriana are joined by the Royal Liverpool 
Philharmonic Orchestra. A unique evening 
of musical exploration that crosses cultural 
boundaries.  Book at www.liverpoolphil.
com or call 0151 709 3789
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سيريانا مع فرقة الفلهارمونيك 
أوركسترا الملكية

 الخميس 7 يوليو، 7:30 مساء 
 قاعة الفلهارمونيك هول – ليفربول 
 20جنيه/15 جنيه المخفض لهم 

سيريانا تعتبر أكثر من فرقة موسيقية، بل هي 
مفهوم، موقف، وجهة نظر أو مكان تأتي 
إليه مواضيع التسامح والحرية واألمل وتغلف 

بألحان عربية منقاة غربيا. وتغطي هذه الفعالية 
بواقعية مرئية تسلط على شاشة أثناء العرض 
من صانع األفالم نكولو بيازا. وتتألف الفرقة من 

عازف الجيتار نك بايج، وعازف الدبل بايس ومدير 
الفرقة اإليرالندي برنارد أونيل.وعازف العود 

الفلسطيني أالردني المطرب نزار اإليساند 
وعازف اإليقاع الفنان المصري شريف إبراهيم. 
كما أن سيريانا ستصاحب   فرقة الفلهارمونيك 

أوركسترا الملكية في ليفربول. إنها بحق 
أمسية موسيقية فريدة تعبر الحدود الثقافية. 

 www.liverpoolphil.com إحجز عبر
أو أتصل بهاتف: 3789 709 0151 

أحمد العطار: في أهمية كونك عربي 
يعرض ألول مرة في المملكة المتحدة

 الجمعة 8 يوليو، 8:00 مساء )عرضين مدة   
 العرض 45 دقيقة( مركز البلوكوت  

 التذاكر: 10/ 8 جنيهات للمخفض لهم 
يعتبر أحمد العطار في طليعة نجوم المسرح 

المستقل في القاهرة ومديرا لمؤسسة سي. 
إن هذا العرض الفردي يتحدى التفاعل المعقد 

بين الحقيقة، واإلعتقاد، والترجمة أو التفسير 
المنتزعة من إرشيفة الخاص لرسائل الحب، 

والوثائق الرسمية، ومفكرات الثورة التي 
تشمل االحداث التي حصلت مؤخرا في 

ميدان التحرير وتعطي المذكرات رفض عميق 
لتعريف الهوية أو رفع النقاب عنها. 

للحصول على التذاكر زوروا
www.thebluecoat.org.uk

أو أتصلوا بهاتف رقم 5324 702 0151



Ahmed El Attar: On The 
Importance of Being an Arab 
UK – Premiere
 Friday 8 July 8pm the Bluecoat  
 £10/£8 concession   
Ahmed Al Attar is a leading figure in 
independent theatre in Cairo. This one-man 
show challenges reality, perception and 
interpretation. Drawn from his personal 
archive of love letters, official documents 
and his Revolution Diaries detailing recent 
events in Tahrir Square, it offers a profound 
refusal to define and reveal identity. 
Book at www.thebluecoat.org.uk or call 
0151 702 5324

The Time that Remains/Al Zaman 
Al Baqi, Director Elia Sulieman 
(2009) Northwest Premiere 
 8.40pm Friday 8 July FACT, Screen 3 
 £6/5 (members & concessions) 
Elia Sulieman describes his latest feature 
film as “About my family, inspired by 
my father’s diaries from when he was a 
resistance fighter in 1948, and my mother’s 
letters to family members. The film attempts 
to portray the daily life of Palestinians who 
remained and were labelled ‘Israeli-Arabs’, 
living as a minority in their own homeland.” 
Cert: 15. Accompanied by an introduction 
from British-born Palestinian writer and 
playwright, Omar El-Khairy.  
For more information and to book: 
www.fact.co.uk or call 08717 042 063
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الزمان الباقي، إخراج : إيليا سليمان 
)2009( يعرض ألول مرة في شمال 

غرب بريطانيا
 الجمعة 8 يوليو، 8:40 مساء، الفاكت، شاشة 3 

 5/6 جنيه )لألعضاء والمخفض لهم( 
يصف إيليا سليمان فيلمه األخير بأنه حول 

أسرته وقد أستلهم عمله هذا من مذكرات 
أبيه الخاصة عندما كان من مقاتلي المقاومة 

في عام 1948 ورسائل أمه ألفراد من اإلسرة 
ممن أرغموا على مغادرة البلد. والفيلم يحاول 

أن يعكس الحياة اليومية ألولئك الفلسطينيين 
الذين بقوا والذين أطلق عليهم »اإلسرائيليين 

العرب« والذين يعيشون كأقلية في وطنهم. 
شهادة التصنيف: 15 عاما.وسيصاحب الفيلم 

تقديم من قبل الكاتب المسرحي الفلسطيني 
البريطاني المولد عمر الخيري.

 www.fact.co.uk للمعلومات او الحجز عبر
أو عبر هاتف رقم: 063 042 08717
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The Man Who Sold the World 
Directors Swel and Imad Noury 
(2009) + Q&A UK Premiere
 Friday 8 July 6pm FACT, The Box  
 £6/5 (members & concessions) 
A young man seems to have it all - doting 
fiancée, impending marriage and a great 
life stretching out ahead of him. Unable to 
cope with this idyllic existence he begins 
a nightmarish spiral into insanity. The film 
explores his vulnerability in an autocratic 
society where love and tolerance are 
scarce. Followed by a Q&A with the 
filmmakers. Cert: 18. 
For more information and to book: 
www.fact.co.uk or call 08717 042 063
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الرجل الذي باع العالم، من قبل سويل 
وعماد نوري )2009( يعرض ألول مرة 

في شمال غرب بريطانيا
 الجمعة 8 يوليو، 6:00 مساء، 

 الفاكت، ذا بوكس 
 6 جنيه / 5 جنيه )لألعضاء والمخفض لهم(

يتمتع شاب بكل المزايا – خطيبة تعبده، زواج 
قريب، وحياة عظيمة أمامه. ولكن بطلنا لم 

يستطع التأقلم مع وضعه المثالي حيث يبدأ 
بسقوط كابوسي إلى عالم الجنون. ينظر 

الفيلم  إلى عرضة الفرد وضعفه في المجتمع 
األوتوقراطي حيث يندر الحب والتسامح. يلي 
الفيلم حلقة سؤال وجواب مع معدي الفيلم.

شهادة التصنيف 18 عاما. 
 www.fact.co.uk للمعلومات او الحجز عبر

أو عبر هاتف رقم: 063 042 08717

سامويل شيمون في نقاش مع 
إيكارد ثُايمان

 السبت 9 يوليو، 3:00 – 4:30 عصرا 
 البلوكوت، 3 جنيه / 2 جنيه للمخفض لهم 

رواية »عراقي في باريس« الصادرة في 
عام 2005 والتي نشرت بالعربية والقت 

قبوال جيدا لدى النقاد. وتعتبر الرواية بمثابة 
الجواب العربي لرواية ميلر مدار السرطان  
- »أحيانا صادمة، دائما مضحكة وإنسانية« 

)األندبندنت(. »مليئة بالمرح، السخرية والخدع 
والحزن. وتذكرني برواية جورج أورول العظيمة 

»السقوط والخروج من باريس ولندن« 
)عالء الدين األسواني مؤلف رواية عمارة 

اليعقوبيان(. ولإلحتفال بمناسبة إصداره هذا 
العام للترجمة اإلنجليزية )بلومزبري – قطر( 

سيناقش سامويل شيمون حياته المثيرة 
وأعماله مع أمين المهرجان الزائر إيكارد ثيامين.

للحصول على التذاكر زوروا
www.thebluecoat.org.uk

أو أتصلوا بهاتف رقم 5324 702 0151
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Samuel Shimon in conversation 
with Eckhard Thiemann 
 Saturday 9 July , 3 - 4.30pm the Bluecoat  
 £3/£2 concession 
An Iraqi in Paris, was published in Arabic 
in 2005 to great acclaim; “An Arabic answer 
to Miller’s Tropic of Cancer occasionally 
shocking, always witty and humane . . .” 
(The Independent). “Full of humour, irony, 
noblesse and sadness.” (Alaa Al-Aswany, 
author of The Yacoubian Building). 
Marking this year’s new English translation, 
Samuel Shimon will discuss his fascinating 
life and work with LAAF Guest Curator 
Eckhard Thiemann. 
Book at www.thebluecoat.org.uk or call 
0151 702 5324

Mercedes 
Director Yousry Nasrallah (1993) 
 Saturday 9 July 3pm FACT, The Box  
 £6/5 (members & concessions) 
After being institutionalized by his mother for 
trying to donate to the Egyptian Communist 
Party, Noubi leaves hospital to find a Cairo 
different from the one he knew. He descends 
into the city’s dark underworld but finds 
happiness and people he can call “family.” 
Supremely stylised, complex and ironic. 
Accompanied by an introduction. Cert: 15 
For more information and to book: 
www.fact.co.uk  or call 08717 042 063

The Land/Al Ard 
Director Youssef Chahine (1969) 
 Saturday 9 July 6.30pm, FACT, The Box  
 £6/5 (members & concessions) 
Detailing the struggle of peasant farmers 
in the 1930s against a corrupt pasha (high 
ranking official) interested only in self-
aggrandisement. A full-blooded narrative 
of political struggle. Accompanied by an 
introduction from Brian Whitaker (The 
Guardian). Cert: PG 
For more information and to book: 
www.fact.co.uk  or call 08717 042 063
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مرسيديس
إخراج يسري نصر الله )1993(

 السبت 9 يوليو، 3:00 عصر، الفاكت، ذا بوكس 
 6 جنيه / 5 جنيه لألعضاء والمخفض لهم 

بعد إرغامه على دخول مستشفى األمراض 
العقلية من قبل أمه بعد أن حاول نذر ثروته 

للحزب الشيوعي المصري، يخرج الشاب نوبي 
من المستشفى ليجد قاهرة مختلفة عما 

عرفها قبل ذلك. ينتقل إلى عالم المدينة السري 
المليء بالفساد والظالم. ويقوده بحثه إلى 
الحصول على السعادة والناس الذي يمكنه 

وصفهم »بأسرة«. وتطغى على الفيلم الحداثة 
عارضا موضوع معقد. وسيصاحب عرض الفيلم 

تقديم أيضا. شهادة التصنيف: 15 عاما.
 www.fact.co.uk للمعلومات او الحجز عبر

أو عبر هاتف رقم: 063 042 08717

األرض، إخراج يوسف شاهين )1969(
 السبت 9 يوليو، 6:30 عصرا،الفاكت، ذا بوكس

 6 جنيه / 5 جنيه لألعضاء والمخفض لهم 
يشرح هذا الفيلم كفاح الفالحين في ثالثينات 

القرن الماضي في الدفاع عن حقولهم 
ومصدر معيشتهم ضد الباشا الفاسد 

والمهتم فقط بتبجيل ذاته وأستنسخ الفيلم 
من رواية نشرت بعد قيام ثورة 1952 المصرية 

وإلغاء الملكية  ويعطي فيلم األرض سرد 
غني للكفاح السياسي واألحاسيس الثورية 

الجارفة. وسيصاحب عرض الفيلم تقديم أيضا. 
نود التنويه إلى أن الفيلم ناطق باللغة العربية 

مع نصوص مصاحبة باللغة اإلنجليزية.
شهادة التصنيف: إرشاد أألباء.

 www.fact.co.uk للمعلومات او الحجز عبر
أو عبر هاتف رقم: 063 042 08717



Cairo Station/Bal Al Hadeed 
Director Youssef Chahine (1958) 
 Sunday 10 July 3pm FACT, Screen 3  
 £6/5 (members & concessions) 
Hailed at the time for ushering in a new 
era of Arabic cinema, this melodrama of 
poverty and sexual frustration shocked 
Arab audiences in the 1950s. The screening 
will be accompanied by an introduction 
from Sight & Sound Magazine’s Web 
Editor, Nick Bradshaw. Cert: 15 
For more information and to book: www.
fact.co.uk or call 08717 042 063

Alexandria Why?/Iskinderiyah 
leh? Director Youssef Chahine 
(1979)
 Sunday 10 July 6.30pm FACT, Screen 3 
 £6/5 (members & concessions) 
A precocious adolescent attempts to 
become an actor against the backdrop 
of Alexandria during World War II. This 
restored 35mm print screening is not to be 
missed. Accompanied by an introduction 
from internationally renowned New York-
based Egyptian artist and photographer, 
Youssef Nabil. Cert: 12
Book at www.picturehouses.co.uk  or 
call 08717042063
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اإلسكندرية ليه
المخرج يوسف شاهين )1979(

3  األحد 10 يوليو، 6:30 مساء، الفاكت، شاشة  
 6 جنيه/5 جنيه )لألعضاء والمخفض لهم( 

يركز على المراهق الناضج مبكرا والتي 
تصطدم أحالمه ومحاوالته ليصبح ممثال في 

اإلسكندرية أثناء الحرب العالمية الثانية. يجب أن 
ال تفوتكم فرصة مشاهدة هذ الفيلم الذي تم 
ترميمه وإعادة الحياة إليه. وسيصاحب الفيلم 

تقديم خاص من المصور المشهور عالميا 
والمقيم في مصر الفنان يوسف نبيل. شهادة 

التصنيف 12 عاما. 
 www.fact.co.uk للمعلومات او الحجز عبر

أو عبر هاتف رقم: 063 042 08717

محطة القاهرة / باب الحديد
المخرج يوسف شاهين )1958(

 األحد 10 يوليو، 3:00 مساء، الفاكت، شاشة 3
 6 جنيه/5 جنيه )لألعضاء والمخفض لهم( 

إشتهر هذا الفيلم وقتها كنقطة بداية لمرحلة 
جديدة في السينماء العربية حيث يشارك 

المخرج في هذا الفيلم  الذي يقدم عرضا 
ميلودراماتيكي للفقر واإلحباط الجنسي 

والذي صدم جماهير السينماء العربية في 
الخمسينات. وسيصاحب عرض الفيلم تقديم 

من قبل الكاتب والمخرج السينمائي ومحرر 
مجلة الصوت والصورة اإللكترونية السيد نك 

برادشو. شهادة التصنيف 15 عاما.
 www.fact.co.uk للمعلومات او الحجز عبر

أو عبر هاتف رقم: 063 042 08717
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Lycamobile 
International
Family Day 

 Sunday 10 July 12 noon-5pm 
 Sefton Park Palm House FREE 
A popular free festival finale with an 
afternoon of colour, live music, dance, 
workshops, stalls and food suitable for all 
at this spectacular and ever popular event. 
Including performances from Abdelkader 
Saadoun and Danto Aiyya. 
Sponsored by Lycamobile. 

ASSOCIATE EVENTS: 
 A range of Associate Events with Arab 
 artists or Arab themes, organised by  
 local partners and groups.  
For full details: 
www.arabicartsfestival.co.uk.  
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يوم األسرة 
الدولي  بدعم من 

قبل اليكا موبايل
 األحد 10 يوليو 12 ظهرا – 5 عصرا 

 البالم هاوس بسيفتون بارك - مجانا 
تعال وتمتع بيوم ملئ بفعاليات رائعة من 

العالم العربي تشمل األلوان والموسيقى الحية، 
والرقص، وورشات العمل واألكشاك وما لذ 

وطاب من الوجبات العربية. ويناسب هذا اليوم 
المشهور  كل األعمار. وتشمل الفعالية عروض 
من قبل الفنان عبدالقادر سعدون ودانتو أيا. هذا 

الفعالية مدعمة من اليكا موبايل.

فعاليات مصاحبة للمهرجان
  عدد من الفعاليات تم تحوي فنانين عرب   

 ومواضيع عربية تم إعدادها من قبل شركاء  
 ومجموعات محلية 

للمزيد من المعلومات عن هذه الفعاليات 
www.arabicartsfestival.co.uk :فضال وزروا
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 the Bluecoat 
 School Lane, Liverpool, L1 3BX
 Tel: 0151 702 5324
 www.thebluecoat.org.uk
 
 Bluecoat Display Centre 
 The Bluecoat, College Lane Entrance 
 Liverpool, L1 3BZ
 Tel: 0151 709 4014
 www.thebluecoatdisplaycentre.com 

 FACT 
 88 Wood Street, Liverpool, L1 4DQ
 Tel: 0151 707 4464
 www.fact.co.uk 

 Liverpool John Moores University  
 Art & Design Academy, 2 Duckinfield 
 Street, L3 5RD
 Tel: 0151 904 1124

 Liverpool Philharmonic Hall 
 Hope Street, Liverpool, L1 9BP
 Tel: 0151 709 3789
 www.liverpoolphil.com 

 Sefton Park Palm House 
 Sefton Park, Liverpool, L17 1AP
 Tel: 0151 726 9304
 www.palmhouse.org.uk 

 Unity Theatre 
 1 Hope Place, Liverpool, L1 9BG
 Tel: 0844 873 2888
 www.unitytheatreliverpool.co.uk 

 Walker Art Gallery 
 William Brown Street, Liverpool, L3 8EN 
 Tel: 0151 478 4393
 www.liverpoolmuseums.org.uk 

Enquiries
info@arabicartsfestival.co.uk 
Tel: +44 (0)151 702 7765
www.arabicartsfestival.co.uk
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Liverpool Arabic Arts Festival (LAAF) gratefully 
acknowledges the support of all of its sponsors and partners

Design by Samar Maakaron www.samarmaakaron.com | Printed by Synergy

Patron: Marcel Khalife 
LAAF, the Bluecoat, School Lane, Liverpool, L1 3BX 
Company Reg No 7184925 and Charity Reg No 1136384

If you would like to support us please
contact LAAF on +44 (0)151 702 7765 or 
email: info@arabicartsfestival.co.uk 




