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 01 يونيو 2022
ندوة صحفية

خاص 

MAP مقر

إلقاء كلمة و لقاءات

 03-12 يونيو 2022
الــدورة 27 للمعـرض الدولـي للنشـر 

والكتــاب، ضيـف الشـرف: إفريقيـا
معتمد 

OLM السويسي 

120 نشاط ثقافي حول إفريقيا

 21 يونيو 2022
اليوم العالمي للموسيقى

خاص 
مسرح محمد الخامس حديقة موالي حسن

 ساحة جدةمحطة الرباط أكدال

محج الرياضشارع محمد الخامس

حديقة الحيوانات بالرباطرواق باب األحد

مواكب و عروض فنية بالساحات العمومية والشوارع 
الرئيسية

بمشاركة فنانين من المغرب وبعض الدول اإلفريقية

22 يونيو 2022
ليلة المتاحف و األورقة الفنية

معتمد

حديقة ماجوريل

المتاحف والمعارض الفنية وصاالت العرض

أحداث فنية وثقافية
من السادسة مساء ا إلى منتصف الليل

 22 يونيو 2022
معرض أعمال التهامي الناضر

معتمد 

متحف محمد السادس

معرض أعمال االفنان لتهامي الناضر

  24 يونيو 2022
احتفالية )االفتتاح الرسمي(

خاص

مسرح محمد الخامس

مواكب و عروض فنية

 24-30 يونيو 2022
المهرجان الدولي “مغـرب الحكايات” 

MOROCCO STORYTELLING
معتمد و بتمويل مشترك 

 ماريناحدائق االوداية

 ساحة جدة  نزهة حسان

 محج الرياضرواق باب األحد

 ساحة مسجد بدر

تحت عنوان “قوة الثقافة في التقارب بين الشعوب” 
ضيف الشرف: السنغال
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 21 يونيو 2022
مواكب  فنية 1

خاص

مقاطعة المدينة

عروض بحضور فنانين محليين ؤافارقة 

 24 يونيو 2022
مواكب  فنية  2

معتمد

مقاطعة ٔاكدال الرياض 

عروض بحضور فنانين محليين ؤافارقة 

 03-25 يونيو 2022
FRAGILITAS

معتمد

رواق صندوق اإليداع والتدبير 

معرض جماعي للفنون التشكيلية 



بـرنــامـج

 يوليوز 2022
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 فاتح يوليوز إلى 30 شتنبر 2022
فن البطاقة النقدية

معتمد 

متحف محمد السادس 

معرض حول طباعة النقود 

 فاتح يوليوز إلى 31 دجنبر 2022
فن سك العملة 

معتمد

دار السكة 

معرض تقنيات سك العملة

 7 يوليوز إلى 12 شتنبر 2022
فنانون أجانب

معتمد

رواق صندوق اإليداع والتدبير 

عرض لألعمال الفنية

 12 يوليوز 2022
AFRICA MOVE  خلق مشـاتل لفرق 

بالرباط  الرقص 
خاص

المراكز الثقافية بمدينة الرباط 

إقامات, ورشات, ماستر كالس.                                  

 20 - 21 يوليوز 2022
التراث الثقافي المغمور بالمياه 

خاص

رواق باب الكبير 

ملتقى علمي دولي حول التراث الثقافي المغمور 
بالمياه

 20 إلى 31 يوليوز 2022
الــدورة الســابعة لجــدار - مهرجـان 

فنـون الشــارع بالربـاط
معتمد

الرباط

جداريات	 
معارض	 
جدار جماعي	 
ملتقيات	 

 25 إلى 31 يوليوز 2022
فلكلـور  مهرجـان  مـن   14 النسـخة 

السـام«  »أطفـال  الطفـل 
معتمد

سال              الرباط

نشاطات, عروض لألطفال موسيقى, رقص وفنون 
شعبية

 27 إلى 30 يوليوز 2022
النسخة العاشـرة من »صيف األودايا« 

، المهرجان الدولي للفنون والثقافة
معتمد و بتمويل مشترك 

حدأيق االوداية 

حفالت موسيقية متنوعة ومعارض فنية



بـرنــامـج

فن الشوارع
بـرنــامـج

غشت 2022

9 @RCAC2022



برنامج الرباط عاصمة الثقافة اإلفريقية 10

  من 05 إلى 14 غشت 2022
المهرجان الصيفي رابآفريكا - مهرجان 

شواطئ 
خاص

شواطئ الرباط

نهر أبي رقراق

كورنيش الرباط

باب األحد

قرى ترفيهية في 3 مواقع صيفية
أنشطة لألطفال خالل النهار

تنظيم البطوالت الرياضية
الحفالت والمناسبات المواضيعية

قرية أفريقية تتكون من عدة مناطق:
- منطقة الحرف

- األلعاب التقليدية
- تذوق ....

افتتاح الحدث بمهرجان TOBOUL: من 5 إلى 
7غشت

 ابتداء ا من 21 غشت 2022
مهرجان القراصنة 

معتمد و بتمويل مشترك 

مسرح محمد الخامس

 مسرح شمسي

محطات الطرامواي

ثالثة عروض مسرحية في مسرح محمد الخامس
عروض في محطات الطرامواي

عروض مسرح الشارع

من 24 إلى 27 غشت 2022
مهرجان التبوريدة بالرباط 

معتمد و بتمويل مشترك 

سوق األضاحي بيعقوب المنصور

عروض التبوريدة

من 25 إلى 28 غشت 2022
مهرجان سينما الشاطئ

خاص

المسرح الكبير للرباط

ساحة أبو رقراق

تهيأة فضاء في شواطئ الرباط لعرض األفالم 
اإلفريقية



بـرنــامـج

شتنبر 2022

11 @RCAC2022



برنامج الرباط عاصمة الثقافة اإلفريقية 12

من 23 إلى 25 شتنبر 2022
الحفل الكبير للرباط

خاص

OLM السويسي

أمسيات موضوعية حول التراث الموسيقي المغربي 
واألفريقي


