




Le 20 mars, chaque année, 220 millions de personnes sur les 5 continents célèbrent la Franco-
phonie, c’est à dire à la fois leur lien commun – la langue française –, des valeurs de partage, 
mais aussi l’immense diversité culturelle et linguistique qu’ils représentent.

Autour de cette date, l’Institut français de Ramallah - comme l’ensemble du réseau culturel 
français en Cisjordanie, à Jérusalem et à Gaza - vous invite, en toute amitié, à venir vous asso-
cier à des moments de fêtes et de culture.
 
Du 14 mars au 1ER avril 2013, les Journées Internationales de la Francophonie proposent un 
programme riche de concerts, films, expositions, performances, ateliers et concours avec de 
nombreux lots grâce à nos sponsors : Peugeot-Citroën à Ramallah et la chaîne francophone 
TV5MONDE.

Nous vous attendons, ainsi que nos partenaires, nombreuses et nombreux : ahlan wa sahlan, 
bienvenue et très bonne fête de la Francophonie à Ramallah!

يحتفــل 220 مليــون شــخص ســنويا يف القــارات الخمســة يف العــامل بعيــد الفرنكوفونيــة يــوم 20 آذار ، حيــث تجمعهــم معرفتهــم 

باللغــة الفرنســية و محبتهــم للمشــاركة باالضافــة اىل كونهــم ميثلــون تجمــع كبــر يضــم تنــوع ثقــايف و لغــوي هائــل. و يدعوكــم 

املعهــد الفرنــي يف رام اللــه، كــا هــو الحــال بالنســبة لباقــي فــروع الشــبكة الثقافيــة الفرنســية يف الضفــة الغربيــة والقــدس و 

غــزة، للحضــور و املشــاركة بالفعاليــات االحتفاليــة والثقافيــة  يف الفــرة القريبــة مــن ذلــك التاريــخ. 

ــتجد  ــث س ــان 2013 حي ــن 14 آذارو1 نيس ــرة ب ــاطات يف الف ــا بالنش ــا غني ــة برنامج ــاالت الفرنكوني ــى احتف ــون ع ــم القامئ ينظ

الحفــالت املوســيقية واالفــالم واملعــارض ورســم تشــكيالت مــن الغرافيتــي عــى الجــدران املحيطــة باملعهــد و ورشــات العمــل و 

املســابقات مــع العديــد مــن الجوائــز مكانهــا املناســب ضمــن الربنامــج و كل ذلــك بفضــل الدعــم  املقــدم مــن رشكــة بيجــو – 

. TV5MONDE ــة ــة الفرنكوفوني ــاة التلفزيوني ــدويل للقن ــرع ال ــه، و الف ــيروين يف رام الل س

ــدا ســعيدا  ــى لكــم عي ــا و نتمن ــرة فأهــال و ســهال بكــم جميع ــداد كب ــم و مشــاركتكم  باع ــا، حضورك ــع رشكائن ننتظــر ســويا م

ــه. ــة يف رام الل للفرنكوفوني

Every 20th of March, 220 million people over the 5 continents celebrate ‘La Francophonie’. It 
encompasses their common link – French language –, their common values of sharing and the 
cultural and linguistic diversity they represent.

On this special occasion, the French Institute of Ramallah – together with the French Cultural 
Network in the West Bank, Jerusalem and Gaza – invites you to attend and participate in the 
cultural festivities.

From the 14th of March to the 1st of April 2013, International Francophonie Days’ programme 
will be filled with concerts, films, exhibitions, performances, workshops and competitions with 
many prizes  and goodies to be won thanks to our sponsors:  Peugeot-Citroën in Ramallah and 
the francophone channel TV5MONDE.

We and our partners are looking forward to welcome you: ahlan wa sahlan, bienvenue et très 
bonne fête de la Francophonie à Ramallah!



Thursday 14th March, 6 PM, French-German Cultural Centre
Une vie meilleure - A better life
Directed by Cédric Kahn
FR & CAN, 2012, 110 min., French with English ST

Yann and Nadia fall in love and decide to launch a restaurant at a lakeside. But their entrepre-
neurial dream is quickly shattered. Forced to accept an employment abroad, Nadia leaves her 
son to Yann, then disappears… 

Starring Leila Bekhti and Guillaume Canet (awarded as best actor for this role at the internation-
al film festival in Rome), this film will be screened in presence of the director.

الخميس 14 آذار الساعة 6 مساء يف املركز الثقايف الفرنيس االملاين يف رام الله
حياة افضل 

فيلم من اخراج سيدريك كان

فرنسا و كندا، 2012، 110 دقيقة ، بالفرنسية مع ترجمة لالنجليزية اسفل الشاشة

يقــع يــان يف غــرام ناديــا و يقــرران افتتــاح مطعــم عــى شــاطىء البحــرة. لكــن حلمهــا الطمــوح رسعــان مــا يتبخــر حيــث تضطــر ناديــا لقبــول 
عمــل يف بلــد اخــر تاركــة ابنهــا يف رعايــة يــان و مــن ثــم تختفــي...

ــم يف مهرجــان االفــالم يف رومــا(.  ــدوره يف الفيل ــل ل ــزة افضــل ممث ــوم عــى جائ ــه االدوار الرئيســية )حــاز غي ــوم كاني تلعــب ليــى بختــي و غي
ــم بحضــور مخرجــه. ســيعرض الفيل

Enjoy a rich program of films from some of the Member States of the Francophonie dedicated 
to comedies! An only exception:  the Première of “Une vie meilleure” (2012), the last film directed 
by French filmmaker Cédric Kahn, who will come to Ramallah and open the international Days 
of Francophonie on the 14th.

Good to know: every screening will be followed by a small buffet of culinary specialties!

ندعوكــم لالســتمتاع مبشــاهدة برنامــج حافــل مــن االفــالم الفكاهيــة و املنتجــة يف بعــض الــدول االعضــاء يف منظمــة الفرنكوفونيــة. 

يشــذ عــن ذلــك فيلــم واحــد: ”حيــاة افضــل“ )2012 ( ، و هــو آخــر فيلــم للمخــرج الفرنــي ســيدريك كان الــذي ســيحرض اىل رام 

اللــه الفتتــاح فعاليــات االحتفــال باأليــام الدوليــة للفرانكوفونيــة يــوم  14 آذار.

France - فرنسا 
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Sunday 17th March, 6 PM, French-German Cultural Centre
Petelinji Zajtrk - Rooster’s Breakfast
Directed by Marko Naberšnik
SI, 2007, 125 min., Slovenian with English ST

The tranquil life of Djuro, a young mechanic apprentice, is 
disturbed by the arrival of a beautiful brunette, Brownja, 
who is married to Lepec, the local ruffian and pimp. Bron-
ja and Djuro start a risky love affair that does not stay un-
noticed. Rooster’s Breakfast is a love story set in a small 
town where protagonists live their quiet and imperceptible 
lives. However, they all have their own hidden passions, 
which put up a start to dramatic events.

االحد 17 آذار الساعة 6 مساء يف املركز الثقايف الفرنيس االملاين يف رام الله

بيتيلنجي زايرتك – افطار الديك

فيلم من اخراج ماركو نابرشنك

سلوفينيا، 2007، 125 دقيقة بالسلوفينية مع ترجمة لالنجليزية اسفل الشاشة

تتعــرض الحيــاة الهادئــة للميكانيــي الشــاب املتــدرب لهــزة بوصــول برونيــا، الســمراء الجميلــة مــع زوجهــا ليبيــس املحتــال و القــّواد. 
ــة صغــرة  ــم يف مدين ــدور احــداث الفيل ــك رسا. ت ــى ذل ــة باملخاطــر و ال يبق ــة محفوف ــا و دجــورو قصــة حــب رسيع ــش بروني تعي
يعيــش ســكانها حيــاة هادئــة يصعــب التكهــن بتفاصيلهــا غــر انهــم جميعــا يتكتمــون عــى نزواتهــم العاطفيــة املخفيــة مــا يــؤدي 

اىل وقــوع سلســلة مــن االحــداث الدراميــة.

Monday 18th March, 6 PM, French-German Cultural Centre
Kolya
Directed by Jan Sverak
CZ, 1996, 105 min., Czech with English ST

Set in the late ‘80s Soviet-occupied Czechoslovakia, 
womanizing Prague cellist Louka agrees to marry (for 
money) the Russian Klara who wants Czech papers. She 
soon clears out to join her lover in Berlin and Louka finds 
himself saddled with her five-year-old son, Kolya. Grumpy 
Louka isn’t obvious dad material and they don’t even 
speak the same language but the kid manages to worm 
his way into his new life. “Kolya” wins the 1997 Oscar for 
Best Foreign Film.

جمهورية التشيك 

االثنني 18 آذار الساعة 6 مساء يف املركز الثقايف الفرنيس االملاين يف رام الله

كوليا 

فيلم من اخراج يان سفرياك

جمهورية التشيك، 1995، 105 دقائق، باللغة التشيكية مع ترجمة لالنجليزية اسفل الشاشة

تــدور احــداث الفيلــم يف تشيكوســلوفاكيا املحتلــة مــن الســوفييت خــالل الثانيــات مــن القــرن الفائــت حيــث يوافــق عــازف التشــيلو 
لــوكا مــن بــراغ ان يتــزوج الروســية كالرا )التــي تريــد اســتصادر جــواز ســفر تشــيي( مقابــل النقــود. بعــد فــرة بســيطة تهــرب كالرا 
اىل برلــن للقــاء حبيبهــا و يجــد لــوكا نفســه مضطــرا لالعتنــاء بابــن كالرا ،كوليــا ابــن الخمــس ســنوات. مــن الواضــح ان لــوكا الجــاف 
الطبــاع ال يحمــل صفــات االب الحنــون و ال يتحــدث االثنــان نفــس اللغــة و لكــن الطفــل الصغــر ينجــح يف اذابــة الجليــد املحيــط 

بحياتــه الجديــدة. حصــل الفيلــم عــى جائــزة اوســكار للعــام 1997 كأفضــل فيلــم اجنبــي.

SLOVÉNIE -
 

سلوفينيا

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE -
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Tuesday 19th March, 6 PM, French-German Cultural Centre
Csinibaba – Pretty Baby
Directed by Péter Tímár
HUN, 1997, 100 min., Hungarian with English ST

This nostalgic and upbeat Hungarian comedy presents a 
tasty slice of life taken from a Budapest suburb on a sum-
mer’s day in 1962. The day begins as the neighborhood 
Communist Party Chief, Uncle Simon, reads the day’s of-
ficial announcements over a loudspeaker. He then reads 
the winning lottery numbers. The rest of the film centers 
on a series of eccentric characters as they go about their 
daily business.

الثالثاء 19 آذار الساعة 6 مساء يف املركز الثقايف الفرنيس االملاين يف رام الله
تشيني بابا – الدمية الجميلة 

فيلم من اخراج بيرت تيامر

هنغاريا، 1997، 100 دقيقة، بالهنغارية مع ترجمة لالنجليزية اسفل الشاشة

يســلط هــذا الفيلــم املجــري الفكاهــي الحافــل مبشــاعر الحنــن اىل املــايض ، الضــوء عــى الحيــاة يف احــد احيــاء بودابشــت خــالل 
العــام 1962. يبــدىء العــم ســيمون، املســؤول الشــيوعي يف الحــي، اليــوم بقــراءة االعالنــات الرســمية عــرب مكــرب للصــوت. يــي ذلــك 
ــر شــؤون  ــف تدي ــة و كي ــم عــى مجموعــة مــن الشــخصيات الغريب ــي الفيل ــز باق ــب. يرك ــام الرابحــة يف اليانصي االعــالن عــن االرق

حياتهــا اليوميــة.

Thursday 21th March, 5:30 PM, French-German Cultural Centre
Series of Swiss short animated films

CH, 60 min., French with English ST

A series of successful Swiss animated films from different directors that will make you 
laugh out loud!

الخميس 21 آذار الساعة الخامسة والنصف مساء يف املركز الثقايف الفرنيس االملاين يف رام الله

عرض مجموعة من افالم الصور املتحركة السويرسية القصرية 

سويرسا، 60 دقيقة، بالفرنسية مع ترجمة لالنجليزية اسفل الشاشة

مجموعة من افالم الصور املتحركة السويرسية القصرة لعدة مخرجن ، ستضحكون كثرا عند مشاهدتها!

SUISSE -
 

سويرسا

HONGRIE -
 

هنغاريا
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Monday 25th March, 6 PM, French-German Cultural Centre
De père en flic – Fathers and Guns
Directed by Émile Gaudreault
CAN, 2009, 107 min., French with English ST

They are father and son. They are both cops. And they 
are about to work together as a team. Trouble is... neither 
can stand the sight of the other! The film combines the 
strengths of a great classic comedy and a cop thriller with 
a hilarious study of a dysfunctional father-son relationship.

االثنني 25 آذار الساعة 6 مساء يف املركز الثقايف الفرنيس االملاين يف رام الله

اآلباء و الرشطة

فيلم من اخراج اميييل غودرو

كندا، 2009، 107 دقائق، بالفرنسية مع ترجمة لالنجليزية اسفل الشاشة

ــق. تكمــن  ــدىء بالعمــل ســويا ضمــن فري ــراد الرشطــة و هــا عــى وشــك الب ــن اف ــه و كالهــا م ــث عــن اب و ابن ــدور الحدي ي
املشــكلة يف انهــا اليطيقــان بعضهــا البعــض! تجتمــع يف هــذا الفيلــم مكونــات الفيلــم الفكاهــي الكالســيي و فيلــم االثــارة البوليــي 

كــا و يقــدم دراســة حــول العالقــة الشــائكة و املذهلــة  بــن اب و ابنــه.

Tuesday 26th March, 6 PM, French-German Cultural Centre
Listy do M. - Letters to Santa
Directed by Mitja Okorn
POL, 2011, 110 min., Polish with English ST

Confused and occupied with their busy lives, the charac-
ters living in the cosmopolitan Warsaw discover one day 
that they have finally found love. On this special day (the 
Christmas Day), five women and five men learn that there 
is no escape from love and Christmas.

الثالثاء 26 آذار الساعة 6 مساء يف املركز الثقايف الفرنيس االملاين يف رام الله

رسائل اىل سانتا 

فيلم من اخراج ميتيا اوكورن

بولندا، 2011، 110 دقائق، بالبولندية مع ترجمة لالنجليزية اسفل الشاشة

ــو  ــة وارس ــة البولندي ــش يف  العاصم ــي تعي ــة و الت ــا الحافل ــور حياته ــات ام ــة يف مجري ــخصيات املنهمك ــض الش ــاة بع ــز حي تتمي
باالضطــراب ،غــر انهــم يكتشــفون الحــب اخــرا يف احــد االيــام.  تــدرك خمــس نســاء وخمســة رجــال  يف هــذا اليــوم املتميــز )يــوم 

ــالد.  ــد املي ــال بعي ــوع يف الحــب و االحتف ــر مــن الوق ــالد( ، ان ال مف ــد املي عي

CANADA - كندا

POLOGNE - بولندا
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Wednesday 27th March, 5:30 PM, French-German 
Cultural Centre
Les Barons – The Barons
Directed by Nabil Ben Yadir
BE, 2009, 106 min., French with English ST

In Brussels, Hassan, Aziz and Mounir are three friends 
who lead a life of pleasant apathy. Calling themselves ‘Les 
Barons’, they spend their days loafing around and adher-
ing to a curious theory which postulates that the fewer 
steps one takes in a lifetime, the richer and more satisfy-
ing one’s interior life. But, when real life crashes unpleas-
antly into their dream world, they are forced to deal with 
life, love and the future.

األربعاء 27 آذار 2013 الساعة الخامسة والنصف مساء يف املركز الثقايف الفرنيس االملاين يف رام الله
البارونات 

فيلم من اخراج نبيل بن يادير

بلجيكا، 2009، 106 دقائق، بالفرنسية مع ترجمة لالنجليزية اسفل الشاشة

يعيــش االصدقــاء الثالثــة حســن،عزيز و منــر حيــاة تتســم بعــدم املبــاالة خفيفــة الظــل يف بروكســل. يطلقــون اســم »البارونــات« عــى 
انفســهم و يقضــون ايامهــم يف التجــوال ملتزمــن مببــدىء غريــب يتبنــى الفكــرة القائلــة بــأن املــرء ســيحقق مــا يرغــب عــى صعيــد 
حياتــه الخاصــة التــي ســتكون اكــر تألقــا اذا مــا التــزم مبشــاريع اقــل خــالل فــرة حياتــه. لكــن عندمــا تصطــدم الحيــاة الواقعيــة 

بقســوة مــع عــامل احالمهــم يضطــرون اىل مواجهــة الحيــاة، الحــب و املســتقبل.

CHYPRE - قربص

BELGIQUE - بلجيكا
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Monday 1st April, 6 PM, French-German Cultural Centre
Mikro Eglima - Small Crime
Directed by Christos Georgiou
CY, 2008, 85 min., Greek with English ST

Leonidas is a frustrated young policeman who would 
much rather be in a hassling city than stuck on a sleepy 
island in the Aegean.  He finds hope for action in the dis-
covery of Zacharias’ body. Each person he talks to on 
the island has his own version of how Zacharias died. 
Leonidas, through his unorthodox investigation, will get to 
know them all, fall in love, become part of the island and in 
the end solve the mystery of Zacharias’ death.

االثنني االول من نيسان الساعة 6 مساء يف املركز الثقايف الفرنيس االملاين يف رام الله

جرمية صغرية – ميكرو ايغليام 

فيلم من اخراج خريستوس غيورغيو

قربص، 2008، 85 دقيقة، باليونانية مع ترجمة لالنجليزية اسفل الشاشة

يعيــش ليونيديــس خيبــة االمــل حيــث انــه يفضــل العمــل يف مدينــة صاخبــة عــى ان يقــى الوقــت عالقــا يف جزيــرة يســيطر عليهــا 
النعــاس يف بحــر ايجــة. يكتشــف بارقــة االمــل يف اثــارة قادمــة عندمــا يجــد جثــة زاخاريــاس و يكتشــف ان لــكل شــخص يعيــش عــى 
الجزيــرة نظريتــه الخاصــة املتعلقــة مبــوت زاخاريــاس. يقــوم ليونيديــس باجــراء تحرياتــه بصــور دقيقــة حيــث يتعــرف عــى جميــع 

الســكان هنــاك و يقــع يف الحــب، مندمجــا مــع مجتمــع الجزيــرة و يف النهايــة يصــل اىل حــل لغــز مــوت زخاريــاس. 2
7
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Wednesday 20th March, 8 PM, Theater & Cinémathèque Al Kasaba
 
Jane Birkin chante Serge Gainsbourg Via Le Japon

Jane Birkin sings Serge Gainsbourg Via Japan

During her world tour, the famous singer Jane Birkin personally expressed her will 
to make a stop in Palestine for an exceptional concert in Ramallah. Accompanied 
by Japanese artists she met in Tokyo after the Tsunami, she will sing songs from her 
ex-lover and legendary French singer and composer Serge Gainsbourg.

Ticket: 30 NIS

االربعاء 20 آذار الساعة 8 مساء يف مرسح و سينامتيك القصبة

تغني جني بريكني مجموعة من اغنيات سريج غينزبورغ مرورا باليابان 

عــرّبت جــن بركــن، املغنيــة الشــهرة، عــن رغبتهــا الشــخصية يف زيــارة فلســطن، حيــث ســتقدم حفــال موســيقيا متميــزا، لتكــون 
ضمــن مجموعــة مــن الــدول ســتزورها خــالل رحلتهــا العامليــة. يصاحبهــا يف العــزف مجموعــة مــن املوســيقين اليابانيــن التقتهــم 
يف طوكيــو بعــد كارثــة التســونامي و ســتغنى بعــض االغنيــات مــن تأليــف حبيبهــا الســابق و املغنــى و امللحــن االســطوري الفرنــي 

ســرج غينزبــورغ.

سعر التذكرة : 30 شيكل

2
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Monday 25th March, from 9 PM @ Beit Anisseh
Thursday 28th March, from 9 PM @ Andareen

Soirée Électro

Electro Evening

Idm/electronica, electro funk, techno or dubstep, French 4Md 
from collective “noisesystem” spreads his funky breaks and 
his mutant house since early 2000. Coming straight from 
France, he will play 2 times in Ramallah.

االثنني 25 آذار الساعة 9 مساء يف بيت انيسة
الخميس 28 آذار الساعة 9 مساء يف االندرينا

أمسية موسيقية - الكرتو

ــج«  ــة الضجي ــع »ملنظوم ــي التاب ــور ام دي الفرن ــه ف ــا يقدم ــو او دبســتب ، بعــض م ــك، تيكن ــكا، اليكــرو فون اي دي ام \اليكروني
حيــث دأب عــى تقديــم هــذه االلــوان مــن املوســيقى منــذ العــام 2000 . ســيصل فــور ام دي مــن فرنســا مبــارشة و يقــدم حفلتــن 

يف رام اللــه.
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Wednesday 27th March, 7:30 PM, Edward Said National Conservatory of   
Music (Ramallah Branch)

Érik Satie : Une Soirée Musicale 

Érik Satie : A Musical Evening 

Cine-concert (René Clair’s surrealist film ‘’Entr’acte’’, 1924, 20 min) and Erik Satie’s pieces sung by 
the Soprano Dima Bawab (Jordanian of Palestinian origin) accompanied by Andrea Vigna-Taglianti 
(Italy) at the Piano.

االربعاء 27 آذار الساعة السابعة و النصف مساء يف معهد ادوارد سعيد الوطني للموسيقى يف رام الله

أمسية موسيقية - اريك سايت 

ــن  ــة م ــم باق ــة( و تقدي ــيقيتن« ، 1924 ، 20 دقيق ــن موس ــن حركت ــايل »ب ــر الخي ــه كل ــم ريني ــينائية )فيل ــيقية – س ــة موس حفل
مقطوعــات اريــك ســايت تغنيهــا الســوبرانو دميــا بــواب )مــن اصــول فلســطينية و اردنيــة( و يصحبهــا يف العــزف عــى البيانــو اندريــا 

ــا(. ــا – تاغليانتــي )ايطالي فين
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Dis-moi dix mots

Give Me Ten Words

Opening on Thursday 14th March, French-German Cultural Centre 
Until 20th March

Come to our exhibition and learn more about 10 French words which celebrate the 
beauty and diversity of French language.

االفتتاح يوم الخميس 14 آذار يف املركز الثقايف الفرنيس االملاين يف رام الله
تستمر الفعالية حتى 20 آذار

تفضلوا بالحضور للمشاركة يف اكتشاف عرشة كلات فرنسية تكرس االحتفال بجال و غناء التنوع يف اللغة الفرنسية.

عىل دريب

Sur mon chemin

On My Way

Opening on Wednesday 20th March, 6 PM, French-German Cultural Centre
Until 28th March

Palestinian popular culture is rich of facetious tales coming from its ancient and 
crossed-over history. Following this cultural trend, students from two Palestinian uni-
versities have launched, in 2012, a crossed workshop: In Birzeit, students from the 
French department observed their environment, from the ground to the horizon, as if 
walking on a road, then wrote stories around the objects they gathered. In An-Najah, 
students in Fine Arts illustrated those stories, highlighting their intention while adding 
their own fantasy.

The exposition they made out of this work invites the public to discover their Palestine, 
made of reality and imagination.

االفتتاح يوم االربعاء 20 آذار الساعة 6 مساء يف املركز الثقايف الفرنيس االملاين يف رام الله
تستمر الفعالية حتى 28 آذار

يزخــر عــامل الثقافــة الشــعبية الفلســطينية بقصــص طريفــة توالــت منــذ القــدم و صمــدت عــرب فــرات طويلــة عــرب التاريــخ. متاشــيا 
مــع هــذا التقليــد الثقــايف اطلقــت مجموعــة مــن طــالب جامعتــن فلســطينيتن يف العــام 2012 ورشــة عمــل جامعــة : يف جامعــة 
بــر زيــت تابــع طــالب دائــرة اللغــة الفرنســية مــا يــدور يف محيطهــم مــن االرض حتــى اقــايص الســاء كــا لــو كانــوا يســرون عــى 
طريــق و بعــد ذلــك وضعــوا قصصــا تــدور حــول االشــياء التــي جمعوهــا. يف جامعــة النجــاح قــام طــالب دائــرة الفنــون الجميلــة 

باضافــة الرســومات االيضاحيــة اىل تلــك القصــص مســلطن الضــوء عــى هدفهــم مــع ملســة مــا جــادت بــه قريحتهــم.

يوجــه املعــرض الــذي متخضــت عنــه تلــك االعــال الدعــوة اىل الجمهــور الكتشــاف بلدهــم فلســطن يف اطــار يجمــع الواقــع و 
1الخيــال.
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Thursday 28th March, 6:30 PM, backyard of the French-German Cultural Centre

Beside an exhibition created by students of French language from Birzeit University, 
the French Institute in Ramallah opens its doors and offers its walls to the sprays of 
graffiti artists, Hamza Abu Ayyash from Palestine, Marianne, and Réso, one of the 
rising names of today’s French street art scene. With Palestinian rapper Hajez Lon 
accompanying them in music, they will perform live, painting anew the back wall of 
the French-German Cultural Center with their creativity and the colors of street art. 

Enjoy their performance while having a drink with your friends. Surprise guests are 
also expected...!

الخميس 28 آذار الساعة السادسة و النصف مساء يف املركز الثقايف الفرنيس االملاين يف رام الله

باالضافــة اىل املعــرض الــذي يقيمــه طــالب دائــرة اللغــة الفرنســية يف جامعــة بريزيــت، يفســح املعهــد الفرنــي يف رام اللــه املجال 
امــام فنــاين الغرافيتــي لوضــع رســوماتهم عــى جــدران املعهــد حيــث يشــارك يف ذلــك كل مــن حمــزة أبــو عيــاش مــن فلســطني 
بصحبــة مريــان و رســو احــد فنــاين الغرافيتــي و رســومات الشــوارع الصاعديــن مــن فرنســا. ســيصحبهام يف ذلــك فنــان الــراب 
الفلســطيني حاجزلــون مقدمــا الحانــه اثنــاء رســم ثنــايئ الغرافيتــي الفلســطيني الفرنــي تشــكيالتهم امللونــة عــى جــدران املركــز 

الثقــايف الفرنــي االملــاين.

ندعوكم لالستمتاع بهذه الفعالية و تناول املرشوبات مع اصدقائكم. ننتظر حضور الجميع ، حتى الزوار غري املتوقعني...!  

جرافحيطي

GRAF7ETI

GRAF7ETI
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Sunday 24th March, 5 PM, Ziryab Café & Restaurant
 
Concours Gastronomique

Cooking Competition

How to participate? Just bring a home-made dessert rep-
resenting a country of the Francophonie or this year’s spe-
cial guest: Germany. A jury will nominate the best chefs 
who will win valuable French cookbooks.

Please register before March 20th at the FGCC
(cours@iframallah.org)

االحد 24 آذار الساعة 5 مساء يف مقهى و مطعم زرياب

مسابقات طهي االطعمة 

كيــف ميكــن املشــاركة؟ املطلــوب احضــار احــد اصنــاف الحلــوى، التــي متثــل احــدى دول الفرنكوفونيــة او املانيــا ضيــف االحتفــاالت 
الخــاص لهــذه الســنة، و التــي تــم تحضرهــا يف البيــت. سرشــح لجنــة التحكيــم افضــل الطهــاة الذيــن ســيحصلون عــى كتــب فرنســية 

لوصفــات الطهــي.

cours@iframallah.org  : الرجاء التسجيل قبل تاريخ 20 آذار يف املركز الثقايف الفرني االملاين

Sunday 24th March, 6-9 PM, Orjuwan Lounge, by 
registration only (int.cult2@iframallah.org)
 
Atelier d’Œnologie

Wine Tasting Workshop

An entertaining and convivial learning experience! The 
French oenologist Amandine Fresneau will lead a special 
workshop to discover and taste wines. During this initia-
tion into the science of oenology you will learn to look, to 
smell and to differentiate various wines and pair them with 
the right dishes.

Ticket: 30 NIS

(int.cult2@iframallah.org)    االحد  24 آذار من الساعة 6 – 9 مساء يف مطعم ارجوان، املشاركة بالتسجيل فقط عىل

ورشة عمل لتعلم فن تذوق النبيذ 

نقــدم للمهتمــن طريقــة مســلية و قريبــة مــن القلــب الكتســاب مهــارة جديــدة. ســتعقد خبــرة تــذوق النبيــذ الفرنســية امانديــن 
فريســنو ورشــة عمــل للتعــرف عــى اصنــاف النبيــذ و طريقــة تذوقهــا. خــالل تقديــم ارسار علــم تــذوق النبيــذ ســتقفون عــى كيفيــة 

التقييــم االبــري للنبيــذ، الحكــم عــى رائحتــه و املقارنــة بــن اصنــاف النبيــذ املختلفــة و مالمئتهــا النــواع الطعــام.

2سعر التذكرة : 30 شيكل
4
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Thursday 28th March, 5 PM,
French-German Cultural Centre
 
Contes de Pologne 

Fairy Tales from Poland

Children are invited to attend a special storytelling event. 
Great stories ahead! Adults are welcome too!

الخميس 28 آذار الساعة 5 مساء يف املركز الثقايف الفرنيس االملاين يف رام الله

قصص من بولندا 

ندعو االطفال لحضور فعالية قراءة متميزة. ستقرأ مجموعة من القصص املذهلة، ندعو الكبار للمشاركة ايضا!

Saturday 30th March, 4-7 PM, Sareyyet Ramallah
 
Atelier de Danses Traditionnelles

Traditional Dances’ Workshop

Like dancing? Join us to experience various dances from 
France, Cyprus, Palestine and other countries! Nation-
al teachers will lead a workshop and get the public to        
perform, discover and enjoy.

Places are limited, please register by now at the FGCC  
(int.cult2@iframallah.org) or at Sareyyet Ramallah!

السبت 30 آذار بني الساعة 4 و 7 مساء يف رسية رام الله

ورشة عمل للرقص التقليدي 

هــل تحبــون الرقــص؟ شــاركونا لالســتمتاع برقصــات مختلفــة مــن فرنســا، قــربص، فلســطن و غرهــا مــن الــدول! ســيعقد معلمــو رقــص 
مــن البلــدان املختلفــة ورشــة عمــل التاحــة الفرصــة امــام الجمهــور للتعــرف عــى الرقصــات و اكتســاب مهــارة الرقــص و االســتمتاع 

بذلــك. 

االماكن محدودة ، نرجو التسجيل االن يف املركز الثقايف الفرني االملاين (int.cult2@iframallah.org) او يف رسية رام الله.
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Wednesday 20th March, 3 PM, French-German Cultural Centre
 
Dictée

Dictation in French

The French General Consulate in Jerusalem is organizing a dictation contest all over 
Palestine. 

French-speaking students will put their thinking caps on: The best dictations will be 
rewarded.

Ready, steady, goooo!

االربعاء 20 آذار الساعة 3 بعد الظهر يف املركز الثقايف الفرنيس االملاين يف رام الله

امالء بالفرنسية 

تنظم القنصلية الفرنسية العامة يف القدس مسابقة لالمالء يف كافة املناطق يف فلسطن.

ندعو الطالب املتحدثن بالفرنسية اىل االستعداد للمشاركة : ستوزع جوائز عى اصحاب افضل النصوص.

جاهز،استعد، انطلق!

Haïkus

Haikus

Haiku competition for all the students of the French-Ger-
man Cultural Centre.

Best poems will be nominated during the official celebra-
tion of the Francophonie on 20th March and get prizes.

هايكوس

تنظــم مســابقة هايكــوس لجميــع طــالب املركــز الثقــايف الفرنــي. ســيتم االعــالن عــن افضــل االشــعار خــالل االحتفــال الرســمي بعيــد 
الفرانكوفونيــة يــوم 20 آذار و ســتوزع جوائــز قيمــة.
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Quiz Francophonie

Francophonie Quiz

A fun way to test your knowledge and learn more about the countries of the Francophonie. 

Three winners will be designated by a random drawing among correct entries on the 
31th March at the French-German Cultural Centre and get great prizes!

Please send your quiz by email to quiz.francophonie@gmail.com or handle it directly 
to the reception of the French-German Cultural Centre before the 30th March at 6 PM.

The quiz will be available in all the venues of the program and also online www.iframallah.org.

مسابقة الفرنكوفونية 

نقــدم هــذه الفعاليــة الطريفــة لفحــص معلوماتكــم و لتعلــم امــور جديــدة عــن دول الفرنكوفونيــة. ســيتم اختيــار ثالثــة فائزيــن مــن 
بــن اصحــاب االجوبــة الصحيحيــة بشــكل عشــوايئ يــوم 31 آذار لتــوزع عليهــم الجوائــز.

ــدى  ــايل : quiz.francophonie@gmail.com او ايداعهــا ل ــوان الت ــد االليكــروين عــى العن الرجــاء ارســال اجوبتكــم بالربي
االســتقبال يف املركــز الثقــايف الفرنــي االملــاين قبــل يــوم 30 آذار الســاعة 6 مســاء.

ــات  ــج فعالي ــح برنام ــالل تصف ــع : www.iframallah.org او خ ــول اىل موق ــرب الدخ ــابقة ع ــى املس ــالع ع ــتطاعتكم االط باس
ــة. الفرنكوفوني






