مشاريع ألبرتا المسرحية تدعوا الالجئين السورين ليشاهدوا عطلة العرض العائلي  :قصة سندريال الكالجرية بوضوح  ،مجانا
األول من ديسمبر أو الثامن من ديسمبر .هدفنا لجعلهم يشعرون بأنهم موضع ترحيب ودعوتهم للمشاركة بالعطلة التقليدية

في

الكندية جنبا ً إلى جنب مع كفالئهم ,اصدقائهم و جيرانهم..
هذا البرنامج بفضل منحة سخية من قبل المجلس الكندي للفنون

كيف يتم ذلك:
* بطاقات مجانية لالجئين السورين.
* لكل مجموعة من الالجئين ,سوف نقدم تذكرة مجانية واحدة لغير الالجئين الذين سوف يحضرون العرض معهم مثل :الكفالء ,األصدقاء
* الكفالء يمكنهم شراء تذاكر اضافية لغير الالجئين  %20تخفيض من السعر الطبيعي.
* للمطالبة بالتذاكر من خالل هذه العروض الترويجية الخاصة  ,الرجاء اإلرسال على البريد اإللكتروني tpeterson@atplive.com
* البطاقات محدودة العدد.

لمحة عن العرض :
سندريال هي فتاة في سن المراهقة الطبيعية من كالغري تريد فقط القيام بعملها اإلعتيادي ,جنبا إلى جنب مع عائلتها و العزف بألة الغيتار.
بعد ذلك بيوم من االيام تلتقي بشاب وسيم يسافر عبر الزمن اسمه األمير إدي ,الذي يدعوها للتنافس في عروض المواهب في الستامبيد.
مشكلة واحدة  :زوجة ابيها المجنونة تمنعها عن ذلك...
هل تستطيع سندريال الفوز بالجائزة األولى للمسابقة ،وربما قلب إدي أيضا ؟؟
ابتهال ،تصفيق و غناء ل سندريال في هذا العرض الساحر لجميع افراد األسرة الذي يتميز بمشاركة الجمهور  ،والموسيقى ،والكثير من
المرح.

لمن هذا العرض ؟؟
ل األفراد  ،لألزواج ،واألسر التي لديها أطفال من جميع األعمار مرحب بهم ،ولكن األنسب ل األطفال عمرهم تجاوز ل  5سنوات .

اللغة
سيتم تنفيذ العرض باللغة اإلنجليزية ،ولكن سيكون لدينا موجز خاص باللغة العربية لغير الناطقين باللغة اإلنجليزية .ألنه هو عرض
كوميدي لجميع األعمار استنادا إلى قصة سندريال  ،وسوف يكون مضحكا ً و ممتع للجميع بغض النظر عن اللغة.

التواريخ و الموعد :
الخميس األول من ديسمبر أو الخميس الثامن من ديسمبر
Thursday, December 1, 2016 Or Thursday, December 8, 2016

الوقت
تفتح األبواب 6:30 :مسا ًء|18:30
وقت العرض7:30 :مسا ًء|19:30
اقتراح وقت الوصول :نحن نشجع الناس للوصل على األقل قبل  30دقيقة قبل وقت العرض
المدة 2:تمثيل  45-دقيقة كل عرض يتخللها  20دقيقه استراحة ضمن المسرح (المجموع 1:ساعه و 50دقيقة)

الموقع
The Martha Cohen Theatre at Arts Commons | 215 8 Ave.SE Calgary, Alberta
الدخول إلى المسرح من:
 Olympic Plaza.مقابل 8th Avenue,

الوصول إلى هنا
وسائل النقل العامة
بالقطار:
)Centre Street Station (Eastbound

Nearest stops:

)City Hall Station (Westbound
بالباص:

Eastbound: 9 Ave SE @ Macleod Trail

Nearest stops :

Westbound: 6 Ave SE @ 1 Street SE
Southbound: 1 Street SE @ 8 Ave SE
Northbound: Macleod Trail @ 7 Ave SE
وسائل النقل الخاصة:
موقف السيارات:
On-Street Parking:
موقف السيارات حول المسرح محدود ,لكنه مجاني بعد الساعة  6مسا ًء
Art Commons Parking:
الموقف تحت األرض مدفوع ومتوفر بمعدل  $5بعد الساعة  6مسا ًء .موقع الموقف :
829 Macleod Trail SE
الدخول إليه بين 9th & 8Th Avenues :

يمكن الوصول إليه من الخط اليساري البعيد ل Macleod Trail northbound :
السيارات المأجورة :
قبل العرض  :السيارات بإستطاعتها وضع الضيوف أمام أبواب المسرح
بعد العرض :عادة تنتظر السيارات المأجورة إلعادتك للمنزل على 8 th Ave

معلومات أخرى مفيدة :
الطعام والشراب :
الوجبات الخفيفة و المشروبات بأنواعها (قهوه ,شاي ,بيرة ,نبيذ) يمكنك شرائها من ردهة البار .المشروبات داخل المسرح مسموحة ,مع
ذلك الطعام غير مسموح ..
اللباس :
ال يوجد لباس محدد او معين للحضور .الرجاء الحضور كما انت.
إمكانية الوصول :
مسرحنا سهل المنال و قابل لألشخاص باستخدام الكراسي المتحركة أو غيرها من الوسائل المتنقلة الطبية .

آداب المسرح:
التكلم :
الرجاء عدم التكلم خالل العرض  ,ما لم يتم دعوتك على خشبة المسرح لألداء .
الهاتف النقال :
الرجاء إقفال جميع الهواتف خالل العرض .
التصوير :
يمنع التصوير الفوتوغرافي والفيديو خالل العرض.

