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A B O U T  L O Y A C
نبذة عن لوياك

لويــاك هــي مؤسســة غيــر ربحيــة تعمــل مــن أجــل التنميــة الشــاملة و المتكاملــة للشــباب مــن خــال 
تصميــم و تطويــر العديــد مــن البرامــج لمســاعدة الشــباب مــن الفئــة العمريــة 3-35 عامــًا علــى تنميــة 
شــخصياتهم و مهاراتهــم المهنيــة باإلضافــة إلــى التنميــة الذاتيــة مــن خــال التعــاون مــع منظمــات 
 بيــن مؤسســات المجتمــع 

ٍ
 مســتدامة

ٍ
معروفــة فــي هــذا المجــال. و تؤمــن لويــاك بأهميــة بنــاء عاقــات

المدنــي و القطاعيــن الخــاص و الحكومــي.

LOYAC is a non-profit organisation working towards the overall development of the youth by 
designing and enhancing numerous programs, which are offered to individuals aged 3 to 35 years 
that facilitate the professional development and personal growth of the youth through cooperating 
with well-known organisations in this field. LOYAC also believes in the importance of forming 
sustainable relations with the civil society and the private and public sectors.
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جائزة دبي الدولية واألمم المتحدة ألفضل الممارسات في مجال تحسين ظروف 
المعيشة عام 2010 على المستوى العالمي.

جائزة الملك عبدهللا الثاني لإلبداع باألردن 200٨ ألفضل عشرة مشاريع شبابية في 
العالم العربي

تقديــر »شــايو« لتعزيــز حقــوق اإلنســان فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي 2014 مــن قبــل 
وفــد اإلتحــاد األوروبــي .

The Best Practice Certificate, for outstanding contribution 
towards improving the living environment, presented by the 
Dubai Municipality and the United Nations Human Settlements 
Programme (UN-HABITAT) in 2010.

Presented with king Abdullah 11 award for innovation for best 
youth projects in the Arab world in 2008.

Delegation of European Union in Riyadh awarded LOYAC 
“The Chaillot Special Mention” on 21st of January 2015 for the 
promotion of Human Rights in 2014.

The Best Practice Certificate

King Abdullah II Award

“The Chaillot Special Mention”

شهادة أفضل ممارسة

جائزة الملك عبدهللا الثاني لإلبداع باألردن

تقدير »شايو«

AWARDS & INTERNATIONAL RECOGNITION

جوائز لوياك

2010

2008

The First Class Medal of Excellence from HH Sheikh Sabah Al 
Ahmad Al Jaber Al Sabah.

وسام االمتياز من الدرجة األولي من سمو أمير الباد الشيخ / صباح األحمد الجابر 
الصباح ضمن المميزين في مجال تنمية الشباب في دول الخليج 2014.

2014

2014

Featured in an issue of Qatar Foundation’s Learning a Living 
publication

تصنيف لوياك ضمن 15 حالة نجاح فى العالم فى مجال أفضل ممارسة في مجال 
 Learning a Living اإلبداع في التعليم للتأهيل لقوة العمل والتى أدرجت فى كتاب

الصادر عن مؤسسة قطر.

2013
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AWARDS & INTERNATIONAL RECOGNITION

جوائز لوياك

المدنــي  المجتمــع  المقدمــة مــن مندوبيــة االتحــاد األوروبــي لمنظمــات  جائــزة »الشــايو« 
ــز الوعــي العــام بحقــوق  ــى تعزي ــي تعمــل عل ــة والمؤسســات العامــة والخاصــة، والت المحلي

اإلنســان وحقــوق الفئــات الضعيفــة فــي منطقــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي 201٨.

مبــادرة تكريــم منحــت رئيــس مجلــس إدارة لويــاك الســيدة فارعــة الســقاف جائــزة تكريــم 
للمــرأة العربيــة الرائــدة فــي  17 نوفمبــر 201٨.

Delegation of European Union awarded LOYAC “The Chaillot Prize” for the 
promotion of Human Rights in the GCC in 2018.

Mrs. Fareah Al Saqqaf was commended by the Takreem Jury Board on 
November 17, 2018 as an Outstanding Arab Woman in recognition of her 
exceptional contribution to the arab world.

“The Chaillot Prize” Takreem Awards

جائزة »شايو« 2018جائزة تكريم 2018
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)البــا( هــي أول أكاديميــة عربيــة  غيــر ربحيــة خاصــة للفنــون األدائيــة فــي 
الكويــت بــدأت أعمالهــا فــي عــام 2003 وأشــهرت رســميًا كأكاديميــة عــام 
2010 تقــّدم ورشــًا فنيــة للشــباب فــي شــتى مجــاالت الفنــون كالتمثيــل و 

الموســيقى و الغنــاء و الرقــص.

LAPA is the first nonprofit private Arabic academy for performing arts in 
Kuwait. It started in 2003 and was officially established in 2010 and offers 
the youth workshops in acting, music, singing, and dancing.

ABOUT LAPA

نبذة عن البا

76



دوليــًا  معتمــدة  شــهادات  يمنــح  الــذي  الوحيــد  هــو  للرقــص  الدولــي  المجلــس 
ــا(  ــه تابــع لمنظمــة اليونســكو. و قــد حــاز قســم الرقــص فــي )الب لــى أن

ٕ
باإلضافــة ا

ــي الرقــص فــي األكاديميــة مــن منــح  ــي الــذي يمّكــن مدرب علــى هــذا االعتمــاد الدول
ٔافضــل طلبتهــم شــهادات معتمــدة دوليــًا.

The International Dance Council (CID) is the only organisation that gives 
internationally-accredited certificates and is registered with the UNESCO. LAPA’s 
dance department received this international accreditation that enables the 
Academy’s dance instructors to have their best students become internationally 
certified.

International Dance Council (CID)

المجلس الدولي للرقص

INTERNATIONAL RECOGNITION

اإلعتماد الدولي
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تسعى )البا( لتوفير فرصًا مميزًة للشباب في المجاالت الفنية إلطاق شباب مستنير من أجل الّسام و الّرخاء.
مواهبهم و الكشف عن إبداعاتهم و تطوير قدراتهم الفنية 

من أجل الّسام و الّرخاء.
Enlightened youth for peace and prosperity

LAPA strives to offer youth distinctive opportunities in the fields of art to 
uncover their creativity, enhance their artistic abilities, and empower them for 

peace and prosperity.

OUR VISIONOUR MISSION

مهمتنارؤيتنا
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عندمــا نــدرك أهميــة  الفنــون فــي التنميــة الشــاملة عندهــا فقــط نكــون قادريــن علــى المشــاركة فــي صنــع الحضــارة اإلنســانية. إن 
الموقــع الريــادي المتقــدم الــذي حققتــه الكويــت فــي منتصــف القــرن الماضــي بيــن الــدول العربيــة إنمــا يعــود للنهــج الــذي تبنتــه فــي 
دعــم الثقافــة والفنــون فاألمــم ال تتقــدم بالعلــم والتكنولوجيــا وحدهــا وإنمــا بالثقافــة والفنــون التــي تامــس روح اإلنســان وعاطفتــه 
ــه الــى آمــال وأفــراح وإنجــازات تعيــد اليــه الثقــة  ــر اإلنســان وتحويــل آالمــه واحباطات ــه قــدرة ســحرية فــي تغيي وإنســانيته. إن الفــن ل

وتجعلــه صانعــًا للتغيــر ومســاهمًا أساســيًا فــي بنــاء الوطــن.

لقــد اتخــذت لويــاك الفنــون نهجــًا أساســيًا لتحقيــق رؤيتهــا:- شــباب مســتنير مــن أجــل الســام والرخــاء. فــا اســتنارة دون فنــون وال 
َنــا دفعتنــا لمضاعفــة جهودنــا لنشــر ثقافــة 

ِ
ســام وال رخــاء دون الفنــون. إن التحديــات اإلقتصاديــة والسياســية واألمنيــة المحيطــة ب

ملونــه ترتكــز الــى تعزيــز الفــرح والبهجــة والجمــال هــي ثقافــة الحيــاة فــي مواجهــة الثقافــة التكفيريــة الســوداء التــي حاصرتنــا لســنوات. 
ولقــد تبنينــا شــعار #الحياة_حرفتنــا لتكريــس حــق اإلنســان فــي الفــرح والبهجــة. يســرنا أن نســلط الضــوء علــى إنجازيــن هاميــن حرصنــا 
علــى اإلحتفــاء بهمــا فــي مناســبة واحــدة وهمــا  حصــول لويــاك علــى جائــزة الشــايو التــي يمنحهــا اإلتحــاد األوروبــي لمؤسســة خليجيــة 
واحــدة فــي كل عــام  وتأســيس وإشــهار مجلــس أمنــاء لويــاك الــذي يترأســه الســيد محمــد جاســم الصقــر ويضــم فــي عضويتــه كل 
مــن الســيد ضــرار يوســف الغانــم والســيدة فــدوى الحميضــي والدكتــور ســعد البــراك والســيد عمــران حيــات . وقــد حرصنــا علــى إتمــام 

تأســيس مجلــس األمنــاء وإشــهاره  قبــل نهايــة هــذا العــام حتــى نتمكــن مــن إنجــاز خطتنــا الطموحــة لألعــوام المقبلــة 2022-2019

When we realise the importance of culture and arts and literature in comprehensive development, we will be able to 
be part of creating civilisation and humanity. The pioneer position of Kuwait reached in the mid 20th century is due to 
the adapted methodology to support culture  and arts; as nations do not progress only with education and technology, 
but also with culture and arts that touches our spirit, emotions and humanity. Art holds the magic to change humans, 
transform our sorrow into hope, joy and achievements regaining our strength and confidence, making us capable to 
create change and major players in building our nation. 

LOYAC took art as its main medium to achieve its vision; enlightened youth for peace and prosperity. Enlightenment is 
retained without arts, peace and prosperity. 

The economical, political and security challenges surrounding motivated us to boost our efforts to spread a colourful 
culture based on empowering joy and beauty, this is the culture of life that will combat the extremist fundamental ideology 
that’s been suffocating us for years. Our slogan is #Life_is_our_craft to enhance people’s right in joy and happiness. We 
are pleased to highlight two important achivements that we have been keen to celebrate on one occasion; the first of 
which is LOYAC receiving the Chaillot Prize by the the Delegation of the European Union, a prize given yearly to one GCC 
country only for the Promotion of Human Rights in the GCC. LOYAC’s second accomplishment is the establishment and 
announcement of its Board of Trustees headed by Mr. Mohammad Jasim Al-Saqer, and consisting of Mr. Derar Alghanim, 
Mrs. Fadwa Al Humaizi, Dr. Saad Al Barrak, and Mr. Omran Hayat as members. LOYAC was keen to complete the Board 
of Trustees establishment and announcement before the end of this year so that LOYAC can achieve its ambitious plan 
for the years to come 2019-2022.

FAREAH AL SAQQAF’S MESSAGE

رسالة فارعة السقاف

CHAIRPERSON & FOUNDER الرئيس التنفيذي و المؤسس
Fareah Al Saqqafفارعة السقاف

1514



و  الموســيقى  بتأســيس قســم   2003 عــام  منــذ  الداللــي  فتــوح  الســيدة  بــادرت 
اســتقطاب الكفــاءات لتدريــب الشــباب فــي مجــاالت الموســيقى والغنــاء و اختيار 

ــى عــام 2011. المواهــب، و اســتمرت فــي متابعــة هــذا النشــاط حت

In 2003, Mrs. Fetouh Al Dalali took the initiative to establish the music 
department and attract competent instructors to train the youth in all forms of 
music and singing, in addition to selecting talents. She continued to oversee the 
department’s activity until 2011.

FOUNDING MEMBER عضو مؤسس
Fetouh Al Dalaliفتوح الداللي

FETOUH AL DALALI

فتوح الداللي
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فــي عــام 2003 تقدمــت ناديــة بفكــرة تأســيس نــادي للدرامــا وكانــت قــد اكتســبت خبــرة وحبــًا للمســرح علــى يــد مدرســتها أليســون 
. )KAST( برايــس مؤسســة أكاديميــة الكويــت للخطابــة والمســرح

 فــي األعــوام مــن )2003 - 200٦( قدمــت ناديــة عــددًا مــن األعمــال المســرحية الناجحــة التــي كتبتهــا وأخرجتهــا كمتطوعــة وشــجعت 
زمائهــا وزمياتهــا علــى تمثيلهــا. التحقــت ناديــة فــي عــام 2010 بعــد تخرجهــا بلويــاك لتســاهم بشــكل مباشــر فــي تطويــر قســم 

الدرامــا وتأســيس البــا. 

نفــذت ناديــة خطــة مجلــس اإلدارة الراميــة إلعــادة دور المســرح والفنــون للحيــاة الثقافيــة فــي الكويــت وبيــن أوســاط الشــباب 
خصوصــا. و ســاهمت فــي اســتقطاب الكــوادر الفنيــة الازمــة لذلــك، كمــا أسســت قســم اإلنتــاج المرئــي وأسســت كــوادر 
ســاهمت فــي أرشــفة أعمــال لويــاك وفــي تطويــر وإطــاق كــوادر شــابة فــي مجــال التصويــر الســينمائي )cinematography(. و 

ــان' . ــا مــع الطلي ــزران'، و 'حكايتن ــا( مثــل 'الخي ــرة قدمتهــا )الب ــة أيضــًا أدوار هامــة فــي أعمــال مســرحية كبي أدت نادي

In 2003, Nadia proposed establishing a drama club, as she was involved in her high school’s theatre activities at the time, passing 
IGCSE Drama with flying colours. She developed a passion and gained experience through participating in the Shakespearean 
theatre productions by Alison Price, the founder of Kuwait Acting Speech Theatre (KAST).

 As a volunteer,  in ( 2003- 2006) Nadia wrote and directed a series of successful productions, encouraging her colleagues to 
act in,  She later played a major role in further developing LAPA.

In accordance with the board’s strategy that aims at reviving the role of the theatre and the arts within Kuwait’s cultural scene, 
as well as instilling humanitarian values and confidence into youth, Nadia implemented the plan to convert LAPA into an 
academy by offering workshops on all forms of performing arts, for which Nadia helped recruit the necessary workforce. She 
also founded the visual production division, building a workforce that greatly contributed to the archiving of LOYAC’s works. 
Moreover, Nadia starred in some of LAPA’s major works including ‘Al Khayzuran’, and ‘Our Deal with the Italians’ .

FOUNDING MEMBER عضو مؤسس
Nadia Ahmedناديه أحمد

NADIA AHMED

ناديه أحمد
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ــدأت الرســم فــى  ــة، ولــدت فــى عــام 19٦4 فــى الكويــت. ب ــة كويتيــة عصامي ــي فنان ــرة بهبهان أمي
الفتــرة مــا بيــن 2001-2003 وشــاركت فــى العديــد مــن المعــارض الفنيــة العالميــة والمحليــة. وفــى 
عــام 2011 شــاركت فــى منظمــة الســام الدوليــة الــذي ســمى يــوم الســام وقــد تميــزت الكويــت 
بانهــا أول دول عربيــة لاحتفــال بالســام فــى 21 ســبتمبر 2012 وفــي عــام 2013 عينــت ســفيرة 
للســام لمشــروع ماركــر للســام فــى الكويت.فــي 2103 انضمــت كعضــو مؤســس إلــى حملــة 

إلغــاء مــادة 153 . 

Amira Behbehani a Kuwaiti self-taught artist, born in 1964-Kuwait. In 2001 she quit her job 
and decided to follow her passion which was art and began painting in 2001-2003 and 
participated in various international and local art exhibitions. In 2011, got involved in an 
international peace organization called PEACE ONE DAY and marked Kuwait the first Arab 
country to celebrate peace on the 21 September 2012, and in 2013 was appointed as the 
peace ambassador for WPMP (Peace Project Marker Project) in Kuwait, in 2015 became a 
member in the organisation Abolish 153. In April 2016 was awarded the Arab Women Award 
– Kuwait

FOUNDING MEMBER عضو مؤسس
Amira Behbehaniأميرة بهبهاني

AMIRA BEHBEHANI

أميرة بهبهاني
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أنشــئ المجلــس الوطنــي للثقافــة و الفنــون و اآلداب بمرســوم أميــري صــدر بتاريــخ17  يوليــو 1973 لتأخــذ الدولــة علــى عاتقهــا 
الــدور الرئيســي فــي عمليــة التنميــة الفكريــة و الثقافيــة و الفنيــة ضمــن رؤيــة واضحــة تعمــل علــى رعايــة الثقافــة و الفنــون و 
النهــوض بهــا و إفســاح المجــال أمــام االتصــال و التواصــل مــع الثقافــة العربيــة و العالميــة. و المجلـــس الوطنــي هــو هيئــة 
مســتقلة تابعــة للدولــة، تعمـــل علــى تهيئــة المنــاخ المناســب لإلبــداع الثقافــي و الفنــي و تنميــة النشــاطات الثقافيــة علــى 
أوســع نطــاق، و يتمتــع المجلــس باســتقال مالــي و إداري و مســؤوليات ثقافيــة واســعة تجعلــه عمليــًا أقــرب إلــى وزارات 

الثقافــة فــي الــدول األخــرى. 
ــة فــي  ــة واألدابي ــة والثقافي ــادي فــي دعــم الحركــة الفني ــي دوره الري ــون واآلداب عل ــي للثقافــة والفن نشــكر المجلــس الوطن

ــا فــي هــذا المجــال.  الكويــت وعلــي تشــجيعنا للقيــام بدورن

The National Council for Culture, Arts, and Letters was established by Amiri decree which was issued on 17 July 1973 so 
that the nation will take on the major responsibility of the process of intellectual, cultural, and artistic development based 
on a clear vision to promote culture and arts in general , as well as seeking connection and communication with Arab and 
international cultures. Additionally, the Council, which is an independent body under the government’s authority, works to 
create the appropriate atmosphere for cultural and artistic creativity, as well as develop widespread cultural activities. The 
Council is also financially and administratively independent and has broad cultural responsibilities, making it in practice 
akin to ministries of culture in other countries.

NATIONAL COUNCIL FOR CULTURE, ARTS, AND LETTERS

المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب

شريكنا
Partner
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يبــدأ مفهــوم ايكيــا بفكــرة توفيــر تشــكيلة مــن منتجــات التأثيــث المنزلــي فــي متنــاول يــد الكثيريــن، وليــس القلــة. 
حيــث يتمثــل هــدف ايكيــا فــي مســاعدة المزيــد مــن النــاس ليحيــوا حيــاة أفضــل فــي منازلهــم.

و تســعى ايكيــا لبنــاء الشــراكات مــع أصحــاب المشــاريع االجتماعيــة حيــث أن الشــركة تؤمــن بعمــل أصحــاب 
ــة  ــة أفضــل فــي مجتمعاتهــم. وهــم يوظفــون األعمــال التجاري ــاة اليومي ــى جعــل الحي ــة عل المشــاريع االجتماعي
فــي مواجهــة التحديــات االجتماعيــة والبيئيــة . ومــن أجــل ذلــك فــإن ايكيــا تفتخــر ببنــاء شــركات طويلــة األمــد مــع 

ــم. ــة حــول العال أصحــاب المشــاريع االجتماعي
ــام  ــا للقي ــة فــي الكويــت و تشــجيعهم لن ــا عليمســاهمتهم فــي دعــم الحركــة الفني ــر إليكي خالــص الشــكر والتقدي

بدورنــا فــي هــذا المجــال.

The IKEA Concept starts with the idea of providing a range of home furnishing products that are affordable to 
the many people, not just the few. Our aim is to help more people live a better life at home.
 
Social entrepreneurs are in the business of making everyday life better in their communities. They use business as 
a way to tackle social and environmental challenges. That’s why IKEA is proud to create long-term partnerships 
with social entrepreneurs around the world.

شريكنا
Partner

I K E A
إيكيا
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شريكنا
Partner

تــروي حديقــة الشــهيد و التــي تقــع فــي مدينــة الكويــت حكايــة جغرافيــة و تاريــخ و ثقافــة وطــن. كمــا تتضمــن الحديقــة 
متحفيــن و همــا المتحــف التاريخــي 'ذكــرى' المخصــص لتنــاول تاريــخ الكويــت و حروبهــا، و المتحــف البيئــي 'الموطــن' 
الــذي يبحــث فــي بيئــة الكويــت و طيورهــا المهاجــرة و أنظمتهــا البيئيــة. توجــد خدمــات و مرافــق أخــرى فــي الحديقــة 
منهــا العديــد مــن المقاهــي و المطاعــم و متاجــر الكتــب و الهدايــا، باإلضافــة إلــى مضمــاري الدراجــات الهوائيــة 
الخارجيــة و الركــض. و تعتبــر حديقــة الشــهيد أكبــر حديقــة فــي الكويــت بحلتهــا الخضــراء و التــي تعــادل 220،000 متــر مربــع 

مــن حدائــق النباتــات و البحيــرات و المماشــي.
نشــكر الديــوان األميــري علــي ثقتــه و دعمــه للنشــاط الثقافــي والفنــي فــي البــاد وعلــي تشــجيعنا للقيــام بدورنــا فــي 

هــذا المجــال.

Al Shaheed Park, located on the periphery of Kuwait City, narrates the story of the country’s land, history, and 
culture. The Park features two museums: ‘Thekra’ - a museum dedicated to Kuwait’s history and wars, and ‘The 
Habitat’ which explores the country’s environment, migratory birds, and ecosystems. Other services and facilities at 
the park include multiple cafes and restaurants, bookshops, and gift stores, as well as bicycle and running tracks. 
With 220,000m² of botanical gardens, fountains, lakes, and walkways, Al Shaheed Park is considered the largest 
urban park in Kuwait.

AL SHAHEED PARK

حديقة الشهيد
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ــر طاقــات  ــا لتطوي ــا ونشــاطاتها الشــبابية فــي الكويــت وعلــى مســتوى المنطقــة، حيــث تســعى الب ــي أن يقــدم الدعــم لاب ــه لمــن دواعــي ســرور اإلتحــاد األوروب إن
الشــباب اإلبداعيــة مــن خــال النشــاطات الفنيــة. يأتــي هــذا الدعــم نتيجــة لكــون االحتفــاء بالتنــوع الثقافــي واللغــوي والحفــاظ عليــه قيمــة أساســية لــدى االتحــاد 
األوروبــي، فمشــروع االتحــاد األوروبــي فريــد مــن نوعــه إذ يجمــع بيــن 500 مليــون شــخص يتحدثــون 24 لغــة رســمية فــي 2٨ دولــة مــن الــدول األعضــاء فيــه. وعليــه، إن 
كل مــن احتــرام كرامــة اإلنســان، والحفــاظ علــى حقوقــه والترويــج لهــا، والحريــة، والديمقراطيــة، والمســاواة، والــدور الفاعــل للقانــون، هــي عناصــر جوهريــة فــي تكويــن 
مشــروع االتحــاد األوروبــي، وتعتبــر الفنــون خيــر معبــر عنهــا كافــة. فالفنــون األدائيــة وســيلة مهمــة ليــس فقــط للتعبيــر بطــرق إبداعيــة وإنمــا للتواصــل المتبــادل 

بيــن الثقافــات ممــا يســاهم فــي بنــاء صداقــة متينــة وتفاهــم دولييــن عبــر حــدود الــدول المختلفــة.

مــن الجديــر بالذكــر، أن بوصلــة االتحــاد األوروبــي فــي سياســاتها الخارجيــة هــي أن مــا يتمنــاه لنفســه هــو مــا يتمنــاه لغيــره مــن الــدول بعيــدة كانــت أم قريبــة، وبنــاًء 
علــى تجربتــه الخاصــة كمشــروع تكامــل إقليمــي ناجــح، طــور االتحــاد األوروبــي تعاونــه مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى مــدى فتــرة طويلــة وفــي العديــد مــن 
المجــاالت. كمــا يســعى االتحــاد األوروبــي اآلن إلــى تعزيــز شــراكته مــع كل دولــة مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى حــدى، وســيفتتح قريًبــا ســفارة جديــدة فــي 
الكويــت )إضافــة إلــى الســفارات الموجــودة فــي الريــاض و أبوظبي(،ممــا يوفــر معــه إمكانيــات جديــدة للتعــاون الثنائــي فــي جميــع المجــاالت، بمــا فــي ذلــك فــي مجــال 

الثقافــة.

يتطلــع االتحــاد األوروبــي إلــى مواصلــة وتوســيع شــراكاته القائمــة مــع المجتمــع المدنــي فــي الكويــت، والــذي يعتبــر البــا خيــر مثــال لــه، مــن خــال دعــم االتحــاد األوروبــي 
لمهرجــان الفنــون والرقــص فــي عــام 201٨ وتعاونــه مــع البــا فــي االحتفــال بيــوم أوروبــا فــي 2019.

نهنــئ البــا والمنظمــة األم التــي تتبعهــا لويــاك علــى جميــع إنجازاتهمــا فــي العــام الماضــي ونتمنــى لكلتاهمــا كل التوفيــق فــي الســنوات المقبلــة، ومــن خــال العمــل 
مًعا،ســنتمكن مــن زيــادة القــرب بيــن أوروبــا والكويت،كأصدقــاء وشــركاء فــي الفنــون وفــي الحيــاة.

The EU is happy to support LAPA and its work in engaging the youth from Kuwait and the region in developing their full creative potential through 
artistic expression. This support is due to that celebrating and preserving cultural and linguistic diversity is a fundamental value of the EU, for the EU 
is a unique project uniting 500 million people speaking 24 official languages in 28 member states. Thus, respect for human dignity, protection and 
promotion of human rights, freedom, democracy, equality and the rule of law are all essential elements of the EU, all of which are expressed best 
through art. The performing arts is an important vehicle, not only for creative expression, but also for cross-cultural communication, in order to build 
international understanding and friendship across boundaries. 

What the EU wishes for itself it also wishes for its neighbours near and far, and this is a guiding principle of its foreign policy. Based on its own 
experience as a successful regional integration project, the EU has developed its cooperation with the GCC over a long period and in many areas. It is 
also now pursuing closer partnerships with each GCC member-state individually and will soon open a new embassy in Kuwait, (in addition to existing 
ones in Riyadh and Abu Dhabi), bringing with it new possibilities for bilateral engagement in all fields, including culture.

EU looks forward to continuing and expanding further its established partnerships with civil society in Kuwait, of which LAPA is a shining example, 
through EU support for LAPA’s Festival of Art and Dance in 2018 and EU cooperation in celebrating Europe Day in 2019.

We congratulate LAPA, and its parent organisation LOYAC, for all their achievements in the past year and wish both all the best in the coming years.

Working together we can bring Europe and Kuwait still closer, as friends and partners in art and in life.

شريكنا الثقافي
Cultural Partner

EUROPEAN UNION

االتحاد األوروبي 
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شركاؤنا
Partners

M E D I A  P A R T N E R S

شركاؤنا في اإلعام
E D U C A T I O N A L  P A R T N E R S

C U L T U R A L  P A R T N E R S

شركاؤنا في التعليم

شركاؤنا الثقافيون 
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الــرقــص
Dance

Music
الموسيقى

Fine Arts 
                 الفنون الجميلة

Theatre
المسرح

LAPA DEPARTMENTS

أقسام البا
3332



LAPA provides acting workshops for youth throughout 
the year to find their passion, enhance their talents, and 

enrich their cultural repertoire through drama.

Theatre

تُوّفر )البا( ورشًا في إعداد الممثل للشباب على مدار 
السنة من أجل إيجاد شغفهم و تنمية مواهبهم و إثراء 

قدراتهم و مفهومهم الثقافي من خالل الدراما. 

المسرح
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Rasoul Al Saghir
Head of the Drama Department

A Dutch actor and theatre director, who is originally from Baghdad 
where he studied Theatrical Directing, as well as receiving a diploma 
from the higher institute for theatre at Utrecht University, Netherlands. 
He participated in various international festivals, presenting critically-
acclaimed productions abroad and has joined the Academy in January 
2012.

رسول الصغير
رئيس قسم الدراما

فــي  المســرحي  اإلخــراج  درس  عراقــي،   - هولنــدي  مســرحي  مخــرج  و  ممثــل 
ــون المســرحية فــي  ــي للفن ــوم مــن المعهــد العال ــى دبل بغــداد. كمــا حصــل عل
ــة و  ــات العالمي ــد مــن المهرجان ــة. شــارك فــي العدي جامعــة أوترخــت الهولندي
قــدم أعمــااًل مســرحية ناجحــة فــي الخــارج، و قــد انضــم لألكاديميــة فــي ينايــر 2012.
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Department Assistant

Since 2005, Shereen has been a dedicated member of the Academy’s
drama department. She also worked as assistant director and actress
in LAPA’s production of Macbeth in the role of ‘Lady Macbeth’. In
2014, she successfully directed her first work ‘Bela Alwan,’ presenting
it during the International Museums Festival (Amricani Cultural Centre)
and later at the American University of Beirut. She then directed ‘Min
Hawa Al Andalus’ which was presented several times in Kuwait and
during the International Universities Festival at the Lebanese American
University (LAU).

مساعدة قسم الدراما

 
ٍ
انضمــت شــيرين إلــى قســم الدرامــا فــي األكاديميــة عــام 2005 و عملــت بتفــان

كمســاعدة مخــرج و ممثلــة فــي عــدد مــن األعمــال منهــا دور )ليــدي ماكبــث( 
فــي مســرحية ›مكبــث‹. و فــي عــام 2014 نجحــت فــي إخــراج أول أعمالهــا و هــي 
مســرحية )بــا ألــوان( التــي قدمتهــا فــي مهرجــان المتاحــف العالمــي )مركــز 
أخرجــت  ثــم  بيــروت.  فــي  األمريكيــة  الجامعــة  فــي  و  الثقافــي(  األمريكانــي 
مســرحية ›مــن هــوى األندلــس‹ التــي عرضــت فــي الكويــت عــدد مــن المــرات و 

فــي المهرجــان الدولــي للجامعــات فــي الجامعــة اللبنانيــة األمريكيــة.
Rawya Mubarak Nourhan Taleb Sara Adam

Zeina Shams Hassin Alfares Islam Mahmoud

راوية مبارك نورهان طالب ساره آدم

زينة شمس حسين الفارس إسالم محمود

Shereen Haje

شيرين حجي
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LAPA provides acting workshops for youth throughout 
the year to find their passion, enhance their talents, and 

enrich their cultural repertoire through drama.

تُوّفر )البا( ورشًا في إعداد الممثل للشباب على مدار 
السنة من أجل إيجاد شغفهم و تنمية مواهبهم و إثراء 

قدراتهم و مفهومهم الثقافي من خالل الدراما.

Dance
الــرقــص
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Teni Matian
Director of Dance Department

Joined LAPA dance department in 2016. She completed a BA in Physical 
Theater and Contemporary dance from Salford University (UK) in 2008, 
a registered teacher certificate with Royal Academy of Dance (UK) in 
2010, an MA in Dance Anthropology from University of Roehampton 
(UK) in 2015. She is trained with one of the world’s leading dance 
companies Candoco (UK) as an inclusive dance instructor. She also 
has years of experience as a choreographer for the reality shows such 
‘So You Think You Can Dance’, ‘The Voice’, ‘Super Star’, ‘Armenians Got 
Talent’ with Armenian National TV.

تيني ماتيان
رئيسة قسم الرقص

201٦. و هــي حاصلــة علــى شــهادة  عــام  )البــا(  فــي  الرقــص  انضمــت لقســم 
ســالفورد  جامعــة  مــن  المعاصــر  و  المســرحي  الرقــص  فــي  البكالوريــوس 
- 200٨(، و قــد تخرجــت مــن األكاديميــة الملكيــة للرقــص  )المملكــة المتحــدة 
كمدربــة رقــص معتمــدة عــام 2010. كمــا نالــت شــهادة الماجســتير فــي فنــون 
الرقــص لــدى الشــعوب مــن جامعــة روهامبتــون )المملكــة المتحــدة - 2015( 
. باإلضافــة إلــى أنهــا تدربــت مــع إحــدى أعــرق شــركات الرقــص فــي المملكــة 
االحتياجــات  ذوي  مــن  هــم  مــن  شــاملة  رقــص  كمدربــة  'كاندوكــو'  المتحــدة 
الخاصــة أو غيرهــم. و لــدى تينــي ســنوات مــن الخبــرة كمصممــة رقــص للعديــد 
 Super( و )The Voice( و )So You Think You Can Dance( مــن البرامــج منهــا
Star(، باإلضافــة إلــى )Armenians Got Talent( مــع تلفزيــون أرمينيــا الوطنــي. 4342



Doss Stan
Senior Instructor Hip Hop Instructor for Kids

Joined LAPA dance department in 2011 as a choreographer 
and performer, Muhammed Al Eidani known as Doss, is a 
pioneer popper in Kuwait. He has been the senior instructor 
at the Academy since 2016.

Joined LAPA dance department in 2015, Staneslas is growing 
artist of different forms mainly movement with a Hip Hop 
freestyle base.

دوس

ستان

مساعد قسم الرقص

مدرب هيب هوب ل
طفال

ــا(  ــي، المعــروف باســم 'دوس'، لقســم الرقــص فــي )الب انضــم محمــد العيدان
الپوپينــج  رقــص  رّواد  مــن  يعــد  حيــث  راقــص  و  رقصــات  2011 كمصمــم  عــام 
)popping( فــي الكويــت. و فــي عــام 201٦ تــم تعيينــه كمــدّرب رقــص أول فــي 

األكاديميــة.

انضــم ستانيســاس لقســم الرقــص فــي )البــا( عــام 2015 كراقــص 
متعــدد المواهــب كمــا أنــه مــؤدي و مــدّرب ألنمــاط الهيــب هــوب الُحــر.
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Melanie

Zooky

Mishal
Freestyle Instructor

Contemporarry Instructor

Krump & Hip Hop Senior Instructor

ميالني

زوكي

مشعل
مدربة رقص حر 

مدرب الرقص المعاصر

مدرب أعلى كرمب و هيب هوب
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The department has some of the finest musicians and vocal coaches 
who offer classes to everyone who is passionate about music and 

those who are looking to develop their skills and express their 
thoughts and emotions through singing and playing various musical 

instruments. LAPA also offers workshops in collaboration with visiting 
foreign bands.

يضم القسم نخبة من أمهر العازفين و مدربي األصوات إلعطاء 
صفوفًا لهواة الموسيقى و من يتطّلعون إلى تطوير مهاراتهم و 
التعبير عن أفكارهم و عواطفهم بطرق متنوعة من خالل الغناء و 

العزف على اآلالت الموسيقية. كما تقّدم )البا( ورشًا موسيقّية مع 
فرق أجنبية زائرة.

Music
الموسيقى
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Nisreen Nasser
Head of the Music Department

Nisreen Nasser is a choir conductor and television producer. She pursued her 
music studies in  New York, Massachusetts and Lebanon and is currently the 
director of the music department at LAPA. She also holds a Masters degree in 
Media and Communication from the Lebanese University, and a Bachelor in 
Audio-Visual Journalism. During her journalistic career, she produced a number 
of Lebanese TV shows and music videos, and worked as a reporter for several 
local and regional radios and newspapers. She deepened her music studies 
with renowned musicians in the United States and Lebanon between which are 
Simon Shaheen, Rima Khsheish, Ziad El Ahmadieh, and others. In 2014, she co-
founded Project Juthoor, to preserve and promote Arabic language and music 
among both Arabic and non-Arabic speakers. She joined LAPA in 2017 and has 
been offering ever since a variety of music courses for children and adults. 

نسرين ناصر
رئيسة قسم الموسيقى

ــورك  ــن نيوي ــن األمريكيتي ــان والواليتي تابعــت نســرين نصــر دراســتها الموســيقية فــي لبن
وماساتشوســتس بعدمــا حصلــت علــى باكالوريــوس فــي الصحافــة الســمعية البصريــة 
المجــال  فــي  اللبنانيــة.  الجامعــة  مــن  واالتصــال  اإلعــام  فــي  الماجســتير  درجــة  وعلــى 
اإلعامــي، أنتجــت نصــر عــددا مــن البرامــج التلفزيونيــة والفيديــو كليبــات اللبنانيــة، كمــا 
عملــت مراســلة للعديــد مــن المحطــات اإلذاعيــة والصحــف المحليــة واإلقليميــة، أمــا فــي 
الموســيقى، عمقــت نصــر دراســاتها الموســيقية مــن خــال تعاونهــا مــع موســيقيين 
مشــهورين فــي كل مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة ولبنــان مثــل ســيمون شــاهين وريمــا 
خشــيش وزيــاد األحمديــة وغيرهــم. وعــن انجازاتهــا، شــاركت نصــر فــي تأســيس مشــروع 
»جــذور« فــي عــام 2014، وهــو مشــروع ثقافــي يهــدف للحفــاظ علــى الهويــة العربيــة مــن 
خــال الحفــاظ علــى اللغــة والموســيقى والترويــج لهــا بيــن الناطقيــن بالعربيــة وغيرهــم. 
منــذ انضمامهــا لفريــق البــا فــي عــام 2017، تقــدم نصــر مجموعــة متنوعــة مــن الــدورات 
وتقــود  البــا  فــي  الموســيقى  قســم  حاليــا  تــرأس  كمــا  والكبــار،  لألطفــال  الموســيقية 

كوارالهــا الموســيقي.
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Yousef Bara

Mohamed 
Asabgi

Maestro and Vocal Coach

Violin Instructor

Yousef Bara is the maestro of LAPA’s music ensemble. 
He’s also the vocal coach and piano instructor. He holds 
a Bachelor in music and Arabic singing from the Higher 
Institute of Music in Kuwait.

Mohammad Al Qasabji is a professional violinist who holds 
a Master’s degree in music from Egypt. He was tutored by 
Arab violin virtuoso Saad Mohammad Hasan. He joined 
LAPA in 2017 as a violin instructor and member of its music 
ensemble participating its concerts ever since.

يوسف بارا

محمد 
القصبجي

مايسترو ومدرب أصوات

هــو مايســترو فرقــة البــا الموســيقية ومــدّرب األصــوات فيهــا. كمــا 
أنــه حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي الموســيقى والغنــاء 

الشــرقي مــن المعهــد العالــي للفنــون الموســيقية فــي الكويــت.

مدرب كمان

محمــد القصبجــي: هــو عــازف كمــان حاصل على شــهادة الماجســتير 
مــن أكاديميــة الفنــون- المعهــد العالــي للموســيقى العربيــة فــي 
مصــر. تتلمــذ علــى يــد رائــد الكمــان العربــي، ســعد محمــد حســن. 
لــه العديــد مــن المشــاركات فــي دار أوبــرا مصــر. انضــم إلــى البــا عــام 
2017  كمــدرس كمــان وعــازف رئيســي فــي فرقــة البــا مشــاركًا فــي 

فعالياتهــا الموســيقية.
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Ahmed Alhafez
Department Assistant

Ahmad joined LAPA’s music department in 2013 as a
singer and part of its choir, participating in its many
concerts. Ever since, he’s been receiving vocal training
and music workshops. He got recognition after being on
the popular talent show “The Voice”, where he caught
the attention of the jury and progressed through the first
two rounds of the competition.

أحمد الحافظ
مساعد قسم الموسيقى

انضــم أحمــد إلــى قســم الموســيقى كمغنــي عــام 2013، وشــارك 
فــي العديــد مــن الحفــات كمغنــي رئيســي وعضــو فــي الكــورال 
اســمه  ولمــع  الفتــرة.  تلــك  طيلــة  الصوتيــة  التدريبــات  وتلقــى 
عقــب مشــاركته فــي برنامــج المواهــب الشــهير »ذا فويــس« فــي 
موســمه الرابــع حيــث أثنــت اللجنــة علــى صوتــه المميــز الــذي مّكنــه 

مــن التقــدم فــي مراحــل البرنامــج.

AbdulAziz AlMesbah
Singer

Ahmad AlAdham
Singer

Ahmad AlFaramaway 
Percussionist

Ali Abu Fatma
Singer

عبد العزيز المسباح
مغني

أحمد األدهم 
مغني

أحمد الفرماوي
عازف إيقاع

علي أبو فاطمة  
مغني
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Amr AlHideiry 
Qanun player

Mohammad Al Samman
Singer

Hamza AlSaeed 
Singer

Rami ElKasaby
Singer

عمرو الحديري 
عازف قانون

محمد السمان
مغني

حمد السعيد 
مغني

رامي القصبي 
مغني

Randa Kandakji
Singer

Sali Saba
Singer

Saeed Arafa 
Percussionist

Taher AlKashef 
Percussionist

Shaikha Maatouk
Singer

رندة قندقجي 
مغنية

سالي سابا 
مغنية

سعيد عرفة 
عازف إيقاع

طاهر الكاشف 
عازف إيقاع

شيخة معتوق  
مغنية
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LAPA’s fine arts department was established in 2017 and is led by 
the Kuwaiti artist Amira Behbehani. The department organises many 
workshops to teach different types of drawing and painting, helping 

the participants express their thoughts and feelings. LAPA also offers 
drawing and painting workshops by international visiting artists.

تأسس قسم الفنون الجميلة في )البا( عام 2017 بقيادة الفنانة 
الكويتية أميرة بهبهاني. و ينظم القسم العديد من ورش العمل 

لتعليم مختلف أنواع الرسم، ما يساعد المشاركين على التعبير عن 
أفكارهم و مشاعرهم. كما تقدم )البا( ورشًا للرسم لفنانين عالميين 

زائرين.

Fine Arts
الفنون الجميلة
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Amira behbehani
Head of the fine arts Department

LAPA’s fine arts department was established in 2007 and is led by the Kuwaiti 
artist Amira Behbehani. Amira Behbehani organized with LAPA many workshops 
to teach different types of Arts.

أميرة بهبهاني
رئيسة قسم الفنون الجميلة

أميــرة  الكويتيــة  الفنانــة  الفنــون  الجميلــة فــي )البــا( عــام 2017 بقيــادة  تأســس قســم  
بهبهانــي . نظمــت الفنانــة الكويتيــة  أميــرة مــع البــا العديــد مــن الــورش الفنيــة المختلفــة .
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يقــف وراء العمــل المتواصــل الــذي تنظمــه أكاديميــة لويــاك للفنــون األدائيــة )البــا( فريقــًا 
مكونــًا مــن محترفيــن فــي مجــاالت التســويق و العاقــات العامــة و الصحافــة و تنظيــم 
الفعاليــات. هــذه الوحــدة وضعــت إلدارة و تنظيــم أنشــطة و برامــج و فعاليــات )البــا( 

بهــدف نشــر الثقافــة و الفــن و الوعــي و تشــجيع المواهــب المحليــة.

Behind LOYAC Academy of Performing Arts’ (LAPA) continuous efforts is a 
hardworking team of professionals in the fields of marketing, public relations, 
press, and event planning. This unit has been put together to manage and organise 
LAPA’s activities, programs, and events that aim to spread culture, art, awareness, 
and encourage local talents. 

L A P A  M A N A G E M E N T  T E A M

فريق )البا( اإلداري

Founding Member

Editor & Translator

Graphic Design

Communications

Creative & Production Team

Event Management and Press

Finance & Accounts

Nadia Al Saqqaf

Shaima Abdulla

Wayne D’Souza

Mashael Bashaer 
Marwa Ammar
Mishari Hamad

Ahmed AlShazly 
Abdulla AlJery

Saoud AlKenderi
Tareq Alaskar

Ibtisama Arafa
Mohammed Abdo

Fredin Cherian
Mallarapu Naidu

عضو مؤسس

محررة ومترجمة

تصميم

االتصاالت

فريق اإلبداع و اإلنتاج المرئي

تنظيم الفعاليات و الصحافة

قسم المالية و المحاسبة

نادية السقاف

شيماء عبد هللا

واين دسوزا

مشاعل بشير 
مروة عمار

مشاري حمد

أحمد الشاذلي
عبدهللا الجري

سعود الكندري
طارق العسكر

ابتسامة عرفة
محمد عبده

فردين شريان
مالمربو نايدو

6362



پاسكال ِهرانڤال	 
فرقة البصري	 
مهرجان الشباب العربى	 
الحقيقة في الخيال	 
سلمان العماري و غازي المليفي	 
ياسمين علي	 
جورج نعمة	 
أوم	 
حفلة أوتوستراد 	 

مشاركة قسم الرقص في تجارب أداء برنامج آراب جوت تالنت	 
مهرجان التراث المعاصر	 
حفل عزيزة	 
مطرف المطرف	 
كرو بيركشن	 

مهرجان الفنون والرقص 	 
ورشة فن الكتابة المسرحية من عاء الجابر بالتطبيق علي أعمال 	 

الكاتب الكبير إسماعيل فهد إسماعيل
مشاركة قسم الدراما في مهرجان أربيل	 
جائزة مجلة سي بي	 
جائزة أفضل ممثلة	 
إفتتاح مهرجان المسرح المحلي مع المجلس الوطني للثقافة 	 

والفنون واألداب

مهرجــان الســام	 
السارة والنوباتونز	 
كايرو ستبس	 
فايا يونان	 
ورشة مسرح العرائس الظل والخيال	 
ورشة الرسم بأدوات بديلة	 
نادي الرسم	 

• Bayn Al Qaf Wal Kaf
• House Dance Workshop by Jonas Verwerft

• Kelmeten We-Bas 
• Kuwait yoga meet
• KIPIC Event

• Green Journalism Workshop
• Wood Carving Workshop
• Little Bookworms Worlds Beyond Words Workshop

• GAIT Kuwait Flash Mob
• Drama Summer Program

• Pascal Héranval
• Al-Basri Band
• Arab Youth Festival
• Believe Your Eyes
• Salman Al Ammari and Ghazi Al Mulaifi
• Yasmine Ali
• George Naema
• OUM
• Autostrad Concert

• Dance departments participation in Arabs got Talent audition
• Modern Heritage Festival
• Aziza
• Mutref Al Mutref
• Crew Percussions

• FAD: Festival of Art and Dance 
• Script writing by Alaa Al Jaber based on the work of the 

Kuwaiti novelist Ismail Fahd Ismail
• Drama participation in Erbil Festival
• CP Magazine Award
• Most promising actors award
• Opening of Kuwait Theatre Festival with KNCCL

• The Peace Festival
• Alsarah & Nubatones
• Cairo steps
• Faya Yonan
• Puppet Workshop with Saud Al Kandari
• “Painting with Alternative Tools” and “Teaching to Learn” 

Workshops
• Drawing club

• Acting Workshop
• Greetings to Kuwait

• Ismail’s Sabiliyat Monodrama

• Drama Department at the Lincoln Center New York

• Al Shaheed Park Kids Camp

بين القاف والكاف	 
ورشة رقص )الهاوس( قدمها يوناس فيرڤيرفت	 

كلمتين وبس 	 
تجمع محبي اليوجا بالكويت	 
 	KIPIC حفل

ورشة الصحافة الخضراء	 
ورشة »النحت على الخشب	 
ورشة »عوالم خلف الحروف«	 

GAIT Kuwait فاش موب	 
البرنامج الصيفي للتدريب المسرحي	 

ورشة إعداد ممثل	 
للكويت تحية	 

مونودراما سبيليات ٕاسماعيل	 

البرنامج الصيفي للتدريب المسرحي	 

مخيم حديقة الشهيد لألطفال	 

LAPA EVENTS

فعاليات )البا(

January

May

August

JuneMarch

November

December

October

February

April

September

July

يناير

مايو

اغسطس

مارسيونيو

نوفمبر

ديسمبر

اكتوبر

فبراير

بريل
ٕ
ا

سبتمبر

يوليو

Mob Art project with the presence of famous artists Ms 
Souad Abdulla & Dr. Khalid Amin

قافلة الفن بحضور الفنانة القديرة سعاد عبدهللا و الفنان 
د.خالد أمين
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JANUARY

يناير



In collaboration with the National Council for Culture, Arts, and 
Letters (NCCAL) and ATTACAFA (France), LOYAC Academy of 
Performing Arts (LAPA) organized a cultural music event as part 
of Qurain Cultural Festival. The performance, which combined of 
music, dance, and poetry recitation, celebrated Kuwait’s poets 
born between 1800 and 1950 who paved the way for creativity 
and shaped the country’s culture. Additionally, the Arabic 
Heritage Choir performed a selection of songs written by some 
of these poets and composed by the most prominent artists 
from the Arab world.

للفنــون  لويــاك  أكاديميــة  ثقافيــة موســيقية نظمتهــا  أمســية 
األدائيــة )البــا( بالتعــاون مــع المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون 
واآلداب و أتاكافــا الفرنســية ضمــن أنشــطة مهرجــان القريــن 
الثقافــي. ليلــة أعــادت ذكــرى شــعراء الكويــت األوائــل فــي الفتــرة 
اإلبــداع ورســموا  1950م واحتفــت بمــن مهــدوا طريــق  ـ   1٨00 مــن 
العربــي  التــراث  كــورال  قــدم  فــي حيــن  الكويــت،  ثقافــة  معالــم 
ــرواد ولحنهــا عظمــاء  ــي كتبهــا الشــعراء ال مجموعــة مــن األغان

الموســيقى مــن مختلــف األقطــار العربيــة

Bayn AlQaf W AlKaf
بين القاف والكاف
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House Dance Workshop
by Jonas Verwerft

LOYAC Academy of Performing Arts (LAPA), dance 
department organized a Basic House Dance workshop 
by Belgian performer Jonas Garrido Verwerft. During the 
workshop, the participants were introduced to the building 
blocks of freestyle house dance and learnt to groove with 
the rhythm of the music.

ورشة رقص )الهاوس( 
قدمها يوناس فيرڤيرفت

رقــص قدمهــا  بتنظيــم ورشــة  )البــا(  فــي  الرقــص  قــام قســم 
الفنــان االســتعراضي البلجيكــي يونــاس جاريــدو فيرڤيرفــت. تعرف 
المشــاركون خالهــا علــى أساســيات رقــص الهــاوس )House( و 
كيفيــة االندمــاج مــع مختلــف اإليقاعــات باإلضافــة إلــى األنمــاط 

ــة الحــرة. الحركي
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Acting Workshop

LOYAC Academy of Performing Arts (LAPA) organized a theatre 
acting workshop given by actor and director Khaled Ameen over 
the course of 5 days, which is part of a series of drama workshops 
held by the academy. It concluded with awarding participation 
certificates to the students after they had presented short 
performances to demonstrate the knowledge and skills they 
gained during the workshop.

ورشة إعداد ممثل

للفنــان والمخــرج  إعــداد ممثــل مســرحي  نظمــت )البــا( ورشــة 
أيــام متتاليــة، وهــي ضمــن سلســلة ورش   5 لمــدة  أميــن  خالــد 
الطلبــة  قــدم  الورشــة  ختــام  فــي  األكاديميــة.  تنظمهــا  دراميــة 
المشــاركون عــروض تمثيليــة صغيــرة أثبتــوا فيهــا موهبتهــم و 

الورشــة. مــن  اســتفادتهم  مــدى 
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Greetings to Kuwait

In celebration of Kuwait’s National Holidays, LAPA’s Arabic 
Heritage Choir and the students of the American Academy for Girls 
(AAG) gave a unique and beautiful performance, in collaboration 
with the National Council for Culture, Arts, and Letters (NCCAL), at 
Abdulhussain Abdulredha Theatre. The audience was treated to a 
set list of well-known national songs enlivened by the performers 
lively and youthful spirit.

للكويت تحية

الكويــت   )AAG( للبنــات  األميركيــة  واألكاديميــة  )البــا(  شــاركت 
أفراحهــا وأعيادهــا الوطنيــة بحفــل أســموه ‘للكويــت تحيــة’ قدمــوا 
فيــه مجموعــة مــن األغانــي الوطنيــة المعروفــة فــي إطــار شــبابي 
أّداهــا كــورال التــراث العربــي بمشــاركة طالبــات األكاديميــة علــى 
مســرح عبــد الحســين عبــد الرضــا، حيــث أن الحفــل قــّدم بالتعــاون 

مــع المجلــس الوطنــي للثقافــة و الفنــون و اآلداب.
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Pascal Héranval

In collaboration with InstitutFrancais du Koweït and Al Shaheed Park as part of the Francophonie celebrations LAPA organized a visual 
arts and portrait painting exhibition for the French artist Pascal Héranval at the Al Shaheed Park’s multipurpose hall. The exhibition was 
attended by the French Ambassador of Kuwait Marie Masdupuy, LOYAC’s Chairperson Fareah Al Saqqaf, and the Academy’s head of 
Fine Art department Amira Behbehani, alongside a number of art enthusiasts.

The exhibition was in conclusion to a week-long visual arts workshop for children and adults which was held at the Academy’s 
headquarters. The exhibition showcased works by the participants of the workshop as well as pieces by Héranval, most of which were 
sold for charitable purposes.

رانڤال
ِ
پاسكال ه

فــي إطــار االحتفــاالت بشــهر الفرانكوفونيــة، نظمــت )البــا( بالتعــاون مــع المعهــد الفرنســي فــي الكويــت و حديقــة الشــهيد معرضــًا 
رانڤــال فــي القاعــة المتعــددة األغــراض فــي الحديقــة. و كان ذلــك بحضــور 

ِ
للفــن التشــكيلي وفــن البورتريــه للفنــان الفرنســي پاســكال ه

الســفيرة الفرنســية لــدى الكويــت مــاري ماســدوپوي و رئيــس مجلــس إدارة لويــاك فارعــة الســقاف والفنانــة التشــكيلية أميــرة 
بهبهانــي رئيســة قســم الفنــون الجميلــة فــي األكاديميــة، باإلضافــة إلــى عــدد مــن المهتميــن بالفــن التشــكيلي.

وجــاء المعــرض ختامــًا لورشــة عمــل الفــن التشــكيلي للكبــار والصغــار والتــي أقيمــت فــي لويــاك علــى مــدار أســبوع كامــل، حيــث عرضــت 
رانڤــال التــي بيــع معظمهــا لصالــح أعمــال خيرية.

ِ
لوحــات الطلبــة المشــاركين فــي الورشــة إلــى جانــب لوحــات ه
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Al-Basri Band

For the first time in Kuwait, in collaboration with the National Council 
for Culture, Arts, and Letters, LOYAC Academy of Performing 
Arts (LAPA) held an event for Al-Basri Band at Abdulhussain 
Abdulredha Theatre. The band performed a varied collection of 
songs that embody the rich Iraqi heritage while exquisite Sumerian 
art stage visuals were displayed in the background.

فرقة البصري 

واآلداب  والفنــون  للثقافــة  الوطنــي  المجلــس  مــع  بالتعــاون 
أقامــت )البــا( حفــًا لفرقــة البصــري ألول مــرة فــي الكويــت علــى 
مســرح عبــد الحســين عبــد الرضــا، حيــث قدمــت الفرقــة مجموعــة 
متنوعــة مــن القوالــب الغنائيــة و الموســيقية التــي تعكــس التــراث 
العراقــي مســتخدمة فــي ذلــك أيضــًا لوحــات معبــرة عــن الفــن 

الســومري الجميــل فــي الخلفيــة.
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LOYAC Academy of Performing Arts (LAPA) presented a comedy involving live musical performances aiming to tackle issues on art, culture, and ethics, to 
emphasize the importance of protecting them and preventing their descent into the pit of inferiority.

It tells the story of a writer who has to sign a contract for a drama series about the life of the renowned artist Abdulhussain Abdulredha, to be aired during 
Ramadan. Her daily struggle lies in trying to write while feeling pressed for time to meet the deadline but is pleasantly surprised when the show’s main character 
appears to her in the costumes from his well-known TV and theatre works. They discuss matters that help her make a decision which satisfies her conscience. 
Abdulhussain Abdulredha’s appearance symbolizes the nation’s conscience that has been obscured by materialism and greed.
 
As a result of very popular demand for the play, the show was held again at the theater of Abdulhussain Abdulredha for three days continuously. The show was 
a great success.

Kelmeten We-Bas at 
Sheikh Jaber Al Ahmad 

Cultural Centre

كلمتين وبس في مركز 
جابر األحمد الثقافي

قدمــت أكاديميــة لويــاك للفنــون األدائيــة )البــا( مســرحية كوميديــة 
والثقافــة  الفنــون  تتنــاول قضيــة  الحــي  الغنــاء  يتخللهــا  هادفــة 
هاويــة  فــي  الســقوط  مــن  عليهــا  الحفــاظ  وأهميــة  واألخــاق 
المتاجــرة والهابــط مــن األعمــال علــى المســرح الوطنــي فــي مركــز 

جابــر األحمــد الثقافــي لمــدة ثــاث أيــام متواصلــة.

عمــل  عقــد  لتوقيــع  تضطــر  كاتبــة  حكايــة  المســرحية  تحكــي 
ــر عبدالحســين عبدالرضــا  ــان الكبي ــاة الفن درامــي لرمضــان عــن حي
ــة تحــت وطــأة  ــة فــي فعــل الكتاب ــة المتمثل وخــال أزمتهــا اليومي
الفنــان  لهــا  يتــراءى  لرمضــان  العمــل  لتقديــم  االســتعجال 
والمســرحية  الدراميــة  أعمالــه  فــي  المعروفــة  شــخصياته  فــي 
وتخــوض معــه فــي نقاشــات تســاعدها علــى اتخــاذ قــرارًا يتماشــى 
وضميرهــا. يرمــز ظهــور الفنــان عبدالحســين عبدالرضــا هنــا إلــى 

صــوت ضميــر األمــة الــذي غيبتــه المــادة والجشــع. 

ونتيجــة لإلقبــال الجماهيــري الشــديد علــى المســرحية تــم عرضهــا 
للمــرة الثانيــة علــي مســرح الدســمة  لمــدة ثاثــة أيــام متواصلــة 

حقــق العــرض خالــه نجاحــا كبيــرا.
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In collaboration with Al Shaheed Park, Loyac Academy of Performing Arts (LAPA) 
presented the Arab Youth Festival which aims to empower and promote young artists 
and performers allowing them to contribute to the development and revitalization of 
the cultural and artistic scene in Kuwait.

مهرجــان  الخارجــي  مســرحها  علــى  الشــهيد  حديقــة  مــع  بالتعــاون  )البــا(  قدمــت 
الشــباب العربــي الــذي هــدف إلــى تمكيــن الشــباب فــي مجــال الفنــون و اإلســهام فــي 

تطويــر وإنعــاش المشــهد الثقافــي والفنــي فــي الكويــت.

Arab Youth Festival
مهرجان الشباب العربي
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The Arab Youth Festival opened with an 
astonishing display of talent by young illusionist 
Abdulwahab Al Failakawi and LAPA’s dance crew. 
The 5-part show included magic tricks, sleight of 
hand, and optical illusion of Las Vegas calibre, as 
well as dance entertainment choreographed and 
performed by LAPA dancers.

ــق الســاحر الشــاب  ــي المهرجــان تأل ــى ليال فــي أول
عبدالوهــاب الفيلــكاوي و فريــق )البــا( للرقــص. 
الس  بمعاييــر  شــبابيًا  اســتعراضًا  كان  قــد  و 
الســحر  ألعــاب  خــال  مــن  العالميــة  ڤيجــاس 
ــم خمــس  ــم تقدي ــة. ت ــد والخــدع البصري وخفــة الي
فريــق  قدمــه  اســتعراضيًا  أداء  تخللهــا  فقــرات 

للرقــص. )البــا( 

Believe Your Eyes
الحقيقة في الخيال
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Organized by LAPA and help at Al Shaheed Park, 
the second show of the Arab Youth Festival took the 
audience through a mix of authentic Kuwaiti heritage 
and jazz music. Performed by Ghazi Al Mulaifi who 
took to the stage for the first time as part of the 
concert, performing a selection of songs written and 
composed by him. Salman Al Ammari follow Al Mulaifi, 
who was accompanied by Al Maas Band, performed 
an eclectic set of songs that embodied the essence 
of Kuwaiti heritage.

الكويتــي  التــراث  عشــاق  مــن  الجمهــور  اســتمتع 
واإليقاعــات  العربيــة  باألغانــي  الجــاز  فــن  و  األصيــل 
الشــرقية الممتزجــة بموســيقى الجــاز دون أن تفقــد 
هويتهــا الشــرقية. فقــد أحيــا الفنــان غــازي المليفــي 
مــن  متنوعــة  بمجموعــة  الحفــل  مــن  األول  الجــزء 
األغانــي واأللحــان مــن تأليفــه، و صــدح صــوت الفنــان 
ســلمان العمــاري فــي الجــزء الثانــي مــن الحفــل معبــرًا 
عــن أصالــة الفلكلــور الكويتــي و ذلــك بصحبــة فرقــة 

الشــعبية. للفنــون  المــاص 

Salman Al Ammari 
and Ghazi Al Mulaifi

سلمان العماري 
و غازي المليفي
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Cairo Opera House singer Yasmine Ali concluded 
the first part of the festival with an enchanting 
performance, singing a variety of genres and 
styles. She was accompanied by several musicians 
who played the qanun, tambourine, flute, violin, 
and keyboards, enriching the experience.

اختتمــت مطربــة دار األوبــرا المصريــة  ياســمين 
علــي المرحلــة األولــى مــن المهرجــان بتقديــم ألــوان 
تنتقــل  أن  واســتطاعت  متنوعــة،  طربيــة  غنائيــة 
و  بمهــارة  الخيــارات  هــذه  بيــن  الســاحر  بصوتهــا 
و  الــرق  و  القانــون  آالت  بمصاحبــة  محكــم  إبــداع 

النــاي و الكمــان و الكيبــورد.

Yasmine Ali

ياسمين علي  
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The Lebanese young artist, George Naama, performed 
the fourth performance at the Arab Youth Festival help 
at the open air stage atAl Shaheed Park. George Naema 
launched the concert with the song “RajayenYaHawa” 
with loud enthusiasm and cheering from the audience 
who sang along to the famous Lebanese songs with 
Naema throughout the concert. 

 أحيــا الفنــان اللبنانــي الشــاب جــورج نعمــة رابــع حفــات 
الشــهيد.  حديقــة  فــي   العربــي  الشــباب  مهرجــان 
انطلقــت الحفلــة التــي أقيمــت علــى المســرح المفتــوح 
ــا هــوا( وســط  ــن ي ــة )راجعي فــي حديقــة الشــهيد بأغني
ــذي غنــى معــه أشــهر  ــرة مــن الجمهــور ال هتافــات غفي

اللبنانيــة.  األغانــي 

George Naema

جورج نعمة
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LOYAC Academy of Performing Arts (LAPA) 
organized the 5th Arab Youth Festival concert in 
the amphitheater at Al Shaheed Park. Moroccan 
singer Oum and her international band performed 
in the midst of a mass rally that was mixed with 
the melodies of traditional Moroccan music and 
Western jazz.

)البــا(  األدائيــة  للفنــون  لويــاك  أكاديميــة  قدمــت 
خامــس حفــات مهرجــان الشــباب العربــي الغنائــي 
الشــهيد.  حديقــة  فــي  المفتــوح  المســرح  فــي 
أحيتهــا المغنيــة المغربيــة أوم وفرقتهــا العالميــة 
وســط حشــد جماهيــري انطــرب علــى أنغــام خليــط 

الموســيقى المغربيــة التراثيــة والجــاز الغربــي. 

OUM 

أوم  9998



The Autostrad concert was the sixth and last concert 
of the Arab Youth Festival, It was performed by the 
Jordanian band Autostrad in the midst of a crowd.

حفــات  وآخــر   ســادس  كانــت   أوتوســتراد  حفلــة   
حديقــة  فــي  الغنائــي   العربــي  الشــباب  مهرجــان 
حشــد  وســط  أوتوســتراد  فرقــة  أحيتهــا  الشــهيد. 
الموســيقى  خليــط  أنغــام  علــى  انطــرب  جماهيــري 

. والعربــي  الغربــي  اإليقــاع  بيــن  مــا  جمعــت  التــي 

Autostrad Concert

حفلة أوتوستراد
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Ismail’s Sabiliyat Monodrama participated in the Kuwait International 
Monodrama Festival

On the occasion of World Theatre Day, LAPA presented in collaboration with the National Council for Culture, Arts, and 
Letters (NCCAL), a monodrama titled ‘Ismail’s Sabiliyat’ at Dasma Theatre. The script was prepared by Fareah Al Saqqaf 
which was adapted from the novel ‘Al Sabiliyat’ by Ismail Fahd Ismail that was shortlisted for the 10th International Prize 
for Arabic Fiction. It was directed by the head of LAPA’s drama department, Rasoul Al Saghir, and starred LAPA’s drama 
student Shereen Haje. This is considered an important step for the academy as this is the first time that Shereen plays 
a role in a monodrama, after having directed several of the academy’s works. The audience commended the play and 
Shereen’s acting abilities for not only did she play the main role ‘Um Qassem’ but also several other characters. 

سماعيل في مهرجان الكويت الدولي للمونودراما
ٕ
 مشاركة مسرحية سبيليات ا

ــي  ــع المجلـــس الوطنـ ــاون مـ ــا( بالتعـ ــت )البـ ــه الخامســة  قدمـ ــي للمونودرامــا فــي دورت ضمــن مهرجــان الكويــت الدول
ســـماعيل« علـــى مســـرح الدســـمة. و النـــص مـــن 

ٕ
ــا بعنـــوان »ســـبيليات ا للثقافـــة و الفنـــون و اآلداب عـــرض مونودرامـ

سـماعيل التـي تـم ترشـيحها للقأيمـة القصيـرة 
ٕ
سـماعيل فهـد ا

ٕ
عـداد فارعـة السـقاف عـن روايـة »السـبيليات« للكاتـب ا

ٕ
ا

خراجهـا رٔييـس قسـم الدرامـا فـي )البـا( رسـول الصغيـر 
ٕ
للجأيـزة العالميـة للروايـة العربيـة فـي دورتهـا العاشـرة. و قـام با

و تمثيـــل طالبـــة )البـــا( شـــيرين حجـــي. و تعـــد خطـــوة مهمـــة لألكاديميـــة فللمـــرة األولـــى تقـــدم شـــيرين تجربـــة التمثيـــل 
المونودرامـــي بعـــد سلســـلة مـــن األعمـــال التـــي ٔاخرجتهـــا لألكاديميـــة. و قـد ٔاشـــاد الجمهـور بالعمـل مـــن جميـع النواحـي 
نمـا قامـت بتجسـيد 

ٕ
ذ ٔانهـــا لـــم تّجسـد الشـخصية الرٔييسـية ٔام قاسـم فحسـب و ا

ٕ
و ٔاعجـــب بقـــدرات شـــيرين التمثيليـــة ا

عـدة شـــخصيات ٔاخـرى.

105104
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MAY

مايو



As a result of the mass popular demand for the play, it had 
been shown for the second time at the Dasma theater. The 
show was a great success. 

The play is a comedy involving live musical performances 
aiming to tackle issues about the arts, culture, and ethics, 
emphasizing the importance of protecting them and 
preventing their descent into the pit of inferiority.

Kelmeten We-Bas
at Dasma Theatre

كلمتين وبس على 
مسرح الدسمة

نتيجــة لإلقبــال الجماهيــري الشــديد علــى مســرحية كلمتيــن 
و، بــس بعــد عرضهــا علــي مســرح مركــز جابــر األحمــد الثقافي 
تــم عرضهــا للمــرة الثانيــة علــي مســرح الدســمة  لمــدة ثاثــة 

أيــام متواصلــة حقــق العــرض خالــه نجاحــا كبيــرا. 

فمســرحية كلمتيــن و بــس هــي مســرحية كوميديــة هادفــة 
والثقافــة  الفنــون  قضيــة  تتنــاول  الحــي  الغنــاء  يتخللهــا 
واألخــاق وأهميــة الحفــاظ عليهــا مــن الســقوط فــي هاويــة 

المتاجــرة.

111110
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LOYAC Academy of performing arts (LAPA), organized for 
the first time, the Kuwait Yoga Meet 2018, a one day event 
in collaboration with SevaDarshan Kuwait, a sociocultural 
organization registered with the Embassy of India, The aim of 
this conference was to promote yoga in Kuwait as a healthy 
lifestyle and use the platform for further strengthening existing 
relations between India and the State of Kuwait.

The goal was to bring all yoga enthusiasts and organizations 
in Kuwait to a common platform, create awareness of yoga 
as a healthy living practice for people from all nationalities, 
ages, races and faiths. During the event LAPA organized many 
workshops for many yoga instructors.

مــره  ألول  )البــا(  األدائيــة  للفنــون  لويــاك  أكاديميــة  نظمــت 
فعاليــة تجمــع محبــي اليوجــا بالكويــت وذلــك بالتعــاون مــع 
اجتماعيــة  منظمــة  وهــي  كويــت  دارشــان  ســيفا  منظمــة 
بالكويــت وتهــدف  لــدى الســفارة الهنديــة  ثقافيــة معتمــدة 
تلــك الفعاليــة إلــي إبــراز دور اليوجــا بالمجتمــع الكويتــي كنمــط 
حيــاة صحــي يجــب إتباعــه ، ايضــــا مــن أجــل تعزيــز العاقــات 
 الهــدف 

ٍ
القائمــة بيــن الكويــت ودولــة الهنــد الشــقيق ، كمــا كان

أيضــا هــو تجميــع أكبــر عــدد مــن عشــاق اليوجــا بالكويــت معــا 
جميــع  مــن  إتباعــه  يجــب  صحــي  كنمــط  بهــا  الوعــي  وخلــق 
القوميــات واألعمــار واألعــراق واألديــان ، كمــا نظمــت أيضــا 

)البــا( العديــد مــن ورش العمــل لمدربــي اليوجــا.

Kuwait yoga meet 

تجمع محبي اليوجا 
بالكويت
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KIPIC Event

In collaboration with KIPIC, LAPA’s Music Department participated 
in the closing ceremony of KIPIC where the team organized some 
of our national songs that were presented as part of the company’s 
event agenda.

KIPIC حفل

شــارك فريــق قســم الموســيقى فــي لويــاك فــي الحفــل الختامــي 
لشــركة »كيبيــك« حيــث نظــم الفريــق عــددا مــن األغانــي الوطنيــة 

التــي تــم عرضهــا فــي الفعاليــة الخاصــة بالشــركة
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JUNE

يونيو



GAIT Kuwait Flash Mob 

LAPA’s dance department organized a Flash Mob as part of the 
opening of the GAIT Kuwait store at Avenues Mall. The idea of the 
flash mob was to take the audience on a journey from the 1960’s 
up to modern day, passing through all the elements of Kuwaiti 
historical eras.

GAIT Kuwait فالش موب

 نظــم فريــق قســم الرقــص لــدى أكاديميــة لويــاك للفنــون األدائيــة 
)البــا( فــاش مــوب فــي مــول األفنيــوز إلفتتــاح محــل 

GAIT Kuwait
  حيــث نظــم القســم الفــاش مــوب ليأخــذ الجمهــور  فــي رحلــة 
تاريخيــة تبــدأ مــن الســتينات و تنتهــي عنــد الحقبــة الزمنيــة الحاليــة 
فــي  المهمــة  التاريخيــة  الحقبــات  مامــح  أهــم  عنــد  والوقــوف 

الكويــت مــن خــال الرقــص والغنــاء
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Drama Summer Program

LOYAC Academy of Performing Arts (LAPA) arranged a variety of 
theatrical training programs with the drama department. Workshops 
included; acting and directing by the directors Ms.Shereen Haji and Mr. 
Razi Al-Shaty, Scenography by Dr. Kholoud Al-Rashidi, Theatrical Writing 
by Mr. Ahmed Mohammadi, and Theatrical Make-up & Effects by Mr. 
Khalid Al-Shati. 
 
All the workshops continued for the duration of a whole month, and at the 
end of the workshops, all the participants received a workshop certificate.

البرنامج الصيفي للمسرح

إنطلــق الموســم الصيفــي لقســم الدرامــا بمجموعة من البرامــج التدريبية 
األدائيــة  للفنــون  لويــاك  أكاديميــة  فــي  القســم  قــدم خالــه  المســرحية 
)البــا(  مجموعــة مــن الــدورات التدريبيــة منهــا التمثيــل واإلخــراج تقديــم 
المخرجيــن شــيرين حجــي ورازي الشــطي، الســينوغرافيا تقديــم الدكتــورة 
والمكيــاج  محمــدي  أحمــد  تقديــم  المســرحية  الكتابــة  الرشــيدي،  خلــود 
المســرحي والتأثيــرات الخاصــة تقديــم خالــد الشــطي، وهــذه الــورش تقــدم 
للطلبــة لمــدة شــهر كامــل ، وفــي ختــام البرنامــج ســيحصل المشــتركون 

ــرة معتمــدة علــى شــهادات خب
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JULY

يوليو



Kids Dance Camp by 
LAPA at Al Shaheed Park

The dance department at LOYAC Academy of Performing Arts 
(LAPA) started the summer with a lot of dance workshops for 
kids at Al Shaheed Park. LAPA dancers; Doss, Milani, Zooky and 
Stan taught the participants some dance movements in Krump, 
Hiphop, Bollywood and Contemporary.

مخيم األطفال للرقص 
في الشهيد

نظــم قســم الرقــص فــي حديقــة الشــهيد ورشــة عمــل لألطفــال 
والكبــار فــي الرقــص، وقــد قــدم راقصــو البــا  دوس، ميانــي، زوكــي 
وســتان الــورش للمشــتركين، حيــث  اســتطاعوا خالهــا تعريفهــم 
علــى أنــواع متعــددة مــن الرقــص مثــل الكرمــب، الهيــب هــوب، 

بوليــوود و الرقــص المعاصــر . 
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AUGUST

أغسطس



LOYAC Academy of Performing Arts (LAPA), presented for the third consecutive 
year, the “Green Journalism” workshop as part of its campaign to review the Arabic 
language, encouraging children and youth to use it and protect the Arabic identity. 

The participants, who were taught by Kuwaiti TV presenter Manayer Alqallaf, Kuwait 
News Agency (KUNA), learned the basics of the media in general. The participants 
also enjoyed going on several field trips in Kuwait and outside Kuwait. During the 
workshop the children had the opportunity to go to Dubai and visit the Alarabya 
studios where they learnt more about the media industry. 

نظمــت  أكاديميــة لويــاك للفنــون األدائيــة »البــا«  للمــرة الثالثــة علــى التوالــي  
برنامــج »الصحافــة الخضــراء« وذلــك ضمــن حملــة »لغتنــا األم« التــي تبنتهــا 

»لويــاك« خــال عاميــن علــى التوالــي.

تضمنــت الورشــة مهــارات الكتابــة والحــوار باللغــة العربيــة للفئــة العمريــة 
مــن 12-17 ســنة، كمــا تضمنــت تعليــم الصغــار أساســيات العمــل الصحفــي 
والنقــد الفنــي وكيفيــة صناعــة اإلعــام المرئــي والمســموع علــى يــد نخبــة 
ــا« وأشــهر اإلعامييــن  ــة األنبــاء الكويتيــة »كون مــن المتخصصيــن فــي وكال
الكويتييــن، باإلضافــة إلــى أن المشــاركين الصغار اســتفادوا واســتمتعوا بما 
قدمــه البرنامــج مــن رحــات خــارج و داخــل الكويــت، إذ أنهــم زاروا إســتديوهات 

العربيــة فــي دبــي.

Green Journalism Workshop
ورشة الصحافة الخضراء 
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Wood Carving Workshop

LOYAC Academy of Performing Arts (LAPA), organized a 
Wood Carving workshop by Fahad AlHajry. The workshop 
gave the participants an introduction to all types of 
sculpting schools, to materials & tools used in sculpting, 
and to practical wood carving by carving on wood using 
basic tools. An  Advanced Sculpting workshop was held 
and also conducted by Fahed AlHajry, the advanced 
workshop gave the participants an idea of working on 3D 
sculpted designs and 3D stereoscopic work of light white 
stone with gypsum using hand saws and & chalk.

ورشة »النحت على الخشب«

نظمــت أكاديميــة لويــاك للفنــون األدائيــة »البــا« ورشــة 
»النحــت علــى الخشــب« مع الفنان الكويتــي فهد الهاجري 
ــي للحفــر  ــي تعلــم فيهــا المشــاركون التطبيــق العمل والت
علــى الخشــب بإســتخدام األدوات األساســية، والعمــل 

3D ــة األبعــاد ــة ثاثي علــى تصميــم منحوت
األبيــض  الحجــر  مــن  ماكيــت   3D مجســمات  عمــل  و 
اليدويــة  المناشــير  بإســتخدام  الجبــس  مــع  الخفيــف 

والمبــارد.
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Little Bookworms
Worlds Beyond Words workshop

The Fine Art department of, LOYAC Academy of Performing Arts 
(LAPA), organized a workshop for kids called Worlds Beyond Words. 
The workshop taught the kids that words are the most powerful tool 
you can have and the program accessed the unlimited possibilities 
of their imagination by combining reading and arts & crafts allowing 
students to listen to stories, then to create characters based on the 
stories using their hands and imagination. This allowed the kids 
to form their own ideas and thoughts, as well as, build their self 
confidence. At the end of the workshop an exhibition was organized 
for the students to display their work.

ورشة »عوالم خلف الحروف«

خلــف  “عوالــم  عنــوان  تحــت  ورشــة  الجميلــة  الفنــون  قســم   نظــم 
الحــروف” وهــي عبــارة عــن نــادي لألطفــال، ففــي هــذا النــادي تــم فيــه 
تجميــع   تــم  حيــث  الامحــدود  الخيــال  بإســتخدام  األطفــال  تدريــب 
ــم صنــع شــخصيات مــن القصــص  ــة مــع القــراءة و ت ــون اليدوي الفن
ولعــب دورهــا علــى الواقــع. وهــذا شــجع األطفــال لمعرفــه مــدى 
قدراتهــم لبنــاء آرائهــم الشــخصية وثقتهــم بأفكارهــم وبأنفســهم. 
إلــى  باإلســتماع  األطفــال  قــام  بالنــادي  مشــاركتهم  خــال  مــن  و 
القصــص ومــن ثــم صنــع الشــخصيات والبيئــة المحيطــة بإســتخدام 
األدوات الفنيــة وهــذا ســاعد األطفــال علــى فهــم مبــدأ »الكلمــات 

أقــوى ســاح«
 

ــا »  ورشــة عمــل  ــاك للفنــون » الب ــة  لوي اختتمــت بعــد ذلــك  أكاديمي
» نــادي القــراءة » عوالــم خلــف الحــروف  يــوم الخميــس الموافــق 
٦ ســبتمبر 201٨ بمقــر لويــاك بالمدرســة القبليــة مــع الفنانــة » زينــب 
ــاك  ــر » و بإشــراف عــام مــن رئيــس قســم الفــن التشــكيلي بلوي قمب

الفنانــه » أميــره بهبهانــي«. 
تــم توزيــع شــهادات المشــاركة علــى المشــاركين ، صاحبهــا  حيــث 
إفتتــاح معــرض فنــي إلنتــاج أعمــال الطلبــة التــى نفذوهــا خــال ورشــة 

ــادى« عوالــم خلــف الحــروف » العمــل  فــى ن
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Drama Department Students at the 
Lincoln Center New York

LOYAC Academy of Performing Arts (LAPA), sent 
Shereen Al Hajee and Razi Al Shatti from the drama 
department for a scholarship in the Lincoln Center in 
New York for the duration of a month. They learnt to 
work with directors from 31 countries and explored the 
different outlooks, techniques and ideologies each 
country has when it comes to acting and directing.  

شباب قسم الدراما في دورة تدريبية 
في معهد لينكولن - نيويورك

)البــا(  األدائيــة  للفنــون  لويــاك  أكاديميــة  ابتعثــت 
رازي  و  حجــي  شــيرين  الدرامــا  قســم  مــن  طابهــا 
Lincoln Center director lab ألكاديميــة   الشــطي 

فــي نيويــورك لمــدة شــهر ، حيــث تعلــم الطلبــة فيــه 
العمــل مــع مخرجيــن مــن 31 دولــة حيــث أن كل دولــة 

لهــا طريقــة معينــة لإلخــراج
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In collaboration with Al Shaheed Park, LAPA organized the Peace Festival for the third 
consecutive year which included several concerts that aim to reinforce love and peace 
through music. Thus, artists whose names became synonymous with these values 
were picked to create an atmosphere of refinement and ascension, bringing joy to 
both the singer and the listener. 

الشــهيد  مــع حديقــة  بالتعــاون  )البــا(  االدائيــة  للفنــون  لويــاك  اكاديميــة  نظمــت  
مهرجــان السـام للســنة الثالثة و الــذي شمل عــدة حفــات تهدف إلـى ترسـيخ قيم  
المحبـــة و الســـام مـــن خال الفنون الموســـيقية.  لذلــــك تــــم اختيــــار أصــوات تميــزت 
بقدرتهــــا علــــى إضفــــاء أجــــواء مــــن العذوبــــة و التجلــــي واالرتقــــاء تمتــــع المطــــرب و 

المســــتمع معــا.

Peace Festival
مهرجان السالم
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The LOYAC Academy of Performing Arts (LAPA), 
organized a selection of concerts as part of The 
Peace Festival. Kicking off the festival was a concert 
performed by Sudanese-American singer-songwriter, 
Alsarah and Nubatones band. During the concert, the 
band performed a selection of Nubian heritage songs, 
featuring its East African pop music. Alsarah’s sister, 
Nahid, performed alongside her by contributing to the 
show with backing vocals and rhythmic dances

نظمــت أكاديميــة لويــاك للفنــون األدائيــة البــا حفــل 
حيــث   الموســيقية،  تونــز  والنوبــة  الســارة  لفرقــة 
قدمــت الفرقــة خــال الحفــل  مجموعــة مــن األغنيــات 
“بــوب  الريتــرو  بموســيقاها  تميــزت  النوبيــة،  التراثيــة 
الشــرق أفريقيــة”، شــاركت  الســارة شــقيقتها ناهــد 
الضربــات  ذات  اليدويــة  اإليقاعــات  اســتخدمتا  حيــث 

. والراقصــة  الســريعة 

Alsarah & The Nubatones

السارة والنوباتونز
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The second show of the Peace Festival held at Al Shaheed Park, organized by LAPA, 
was an Egyptian-German band based in Germany. They performed a varied selection 
of music from modern jazz to combining western jazz with traditional Sufi music. 
Sheikh Ehab Younis joined Cairo Steps onstage with his breathtaking vocals. They 
created this kind of music whilst travelling between Germany and Egypt, picking up 
musical ideas from both countries to create their own unique sound. 

فــي ســهرة اســتثنائية تميــزت بمزيــج مــن ألحــان الجــاز الغربيــة واأللحــان الشــرقية  
قدمــت أكاديميــة لويــاك للفنــون األدائيــة  حفــا موســيقيًا للفرقــة المصريــة األلمانيــة  

ــرو ســتبس ”  “كاي

وســط أجــواء هادئــة تفاعــل جمهــور الشــهيد مــن عشــاق موســيقى الجــاز الــذي أتــى 
خصيصــًا ليســتمع ويســتمتع بليلــة طربيــة امتــزج  فيهــا اإلنشــاد الصوفي بموســيقى 
ــم  ــد ومبتكــر وت ــة و الموســيقي الشــرقية  تمــت صياغتهــا بأســلوب جدي الجــاز الغربي
مزجهــا باإلنشــاد الصوفــي الــذي قدمــه الشــيخ إيهــاب يونــس  بقيــادة باســم درويــش 
علــى ألــة العــود  و بمصاحبــة فرقــة كايــرو ســتبس الموســيقية المكونــة مــن 9 عازفيــن 
ــوا الموســيقى الشــرقية مــن خــال  ــن أحب معظمهــم مــن عازفــي الجــاز األلمــان الذي

ارتاحالهــم الدائــم لمصــر 

Cairo steps
كايرو ستبس
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Cairo steps

LOYAC Academy of Performing Arts (LAPA), organized 
a concert for Faya Al Yonan as part of The Peace 
Festival in Al Shaheed Park. There was a great turnout 
at the concert as most of the open theatre was filled 
with her loving fans. She sang to her fans with the 
authentic spirit of the Shami heritage, she sang for 
love, peace and the motherland.

مــع نســائم الشــتاء البــاردة، فــي المســرح المكشــوف 
الطــرب  ورواد  عشــاق  تفاعــل  الشــهيد،  بحديقــة 
العربــي األصيــل، مــع حفــل الفنانــة الســورية المتألقــة 
فايــا يونــان، وليلــة طربيــة قدمــت فيهــا مزيــج األغنيــات 

العربيــة والوطنيــة.
ــة ونصــف  ــّذي انطلــق الّســاعة الثامن شــهد الحفــل ال
ليــًا، وامتــد حوالــي ســاعة ونصــف، إقبــااًل جماهيريــَا 
غفيــرًا، إذ امتــألت أغلــب مدرجــات المســرح المكشــوف 
عليــه  هيمنــت  حفــًا  الفنانــة  قدمــت  فايــا،  بمحبــي 
ــراث الشــامي،  فشــدت  ــل  مــن الت روح الطــرب األصي
للحــب و للوطــن  وللســام، وتألقــت بعــدد مــن أجمــل 

المتنوعــة، أغنياتهــا 

Faya Al Yonan
 فايا يونان
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Puppet Workshop with Saud Al Kandari 

The drama department at LAPA organized a Shadow Puppetry workshop with instructor, Saud 
Al Kandari. The aim of the workshop was to teach participants representation and production 
of a story using puppets. In addition, learning the basics of puppet theater, shadow and 
fantasy, and how to organize puppets and control the lighting. Participants rehearsed a script 
and puppet show by learning the tricks of backlighting to create silhouettes with cardboard 
cutouts to create a story which was shown at the end of the workshop.

ورشة مسرح العرائس الظل والخيال

ــم المشــتركين قدمهــا ســعود  ــا ورشــة لتعلي ــة الب ــون األدائي ــاك للفن ــة لوي نظمــت أكاديمي
الكنــدري فــي التمثيــل واإلخــراج باســتخدام العرائــس، وقــد تعلــم  المشــاركون فــي الورشــة 
األساســيات الفنيــة لمســرح العرائــس والظــل والخيــال ، وكيفيــة تنظيــم عــرض للعرائــس 

والتحكــم باالضــاءة،  و فــي نهايــة الورشــة تــم تنظيــم  عــرض خــاص بالعرائــس والظــل.
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“Painting with Alternative Tools” and 
“Teaching to Learn” Workshops 

LOYAC Academy of Performing Arts (LAPA), organized with the Fine Art department, two 
workshops by Prof. Thomas Bosket, who is a visiting lecturer from New York, and Dr. Jawaher 
Al Bader a professor from Kuwait University. The first workshop was ‘Painting with Alternative 
Tools’ led by Prof. Thomas Bosket which taught artists to let their imagination go, whilst 
creating art with unusual tools such as knives, spatulas, eggs, cleaning products and much 
more. The second workshop was ‘Teaching to Learn’ led by Dr. Jawaher Al Bader, the aim of 
this workshop was to focus on emotions and self communication to enhance the artist you 
are whilst learning, teaching and creating. 

ورشة الرسم بأدوات بديلة 

نظمــت أكاديميــة لويــاك للفنــون األدائيــة البــا ورشــة الرســم بــأدوات بديلــة لــكل مــن  تومــاس 
بوســكت و د. جواهــر البــدر والهــدف مــن الورشــة هــو تنميــة اإلبــداع، فــي حيــن نظــم القســم 
ورشــة أخــرى لمــدة 3 أيــام للمعلميــن و المهتميــن بمجــال التعليــم وقــد ركــزت الورشــة علــى 
التركيــز علــى المشــاعر و التركيــز علــى التواصــل مــع الــذات ،  باإلضافــة إلــي أنهــا ركــزت علــى 
أهميــة التواصــل مــع الطفــل الشــجاع و الشــغوف للتعلــم الــذي بداخــل المشــتركين و ربطــه 

مــع الشــخص البالــغ الــذي بداخلهــم  الملــيء بالتحديــات. 
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Drawing club

LOYAC Academy of Performing Arts (LAPA),  
organized with the Fine Art department,  a drawing 
workshop run by Venetia Norris, an artist and 
art teacher who recently moved from London to 
Kuwait. The workshop taught students to draw still 
life and learn to see differently by using a variety of 
expressive marks in various mediums including – ink, 
pencil, collage and paint.

نادي الرسم 

نظــم قســم الفنــون الجميلــة فــي أكاديميــة لويــاك 
ــة فينيســيا  ــادي الرســم مــع الفنان ــة ن ــون األدائي للفن
نوريــس حيــث تــم فــي الورشــة تعليــم المشــتركين 
الرســم مــن خــال رؤيــة الحيــاة مــن جوانــب مختلفــة 
،  وذلــك بإســتخدام العديــد مــن العامــات التعبيريــة 
هــذه  فــي  المشــاركين   ، التفصيليــة  والماحظــات 
الورشــة  تــم تشــجيعهم علــى  اســتخدام مخيلتهــم و 
إبداعاتهــم الخــاص للتعبيــر عنهــا عــن طريــق وســائل 
عــدة منهــا الحبــر ، قلــم الرصــاص، الكــوالج والطــاء.
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In collaboration with Al Shaheed Park, LAPA presented for the Third year, a series of concerts 
to acquaint the new generation with its heritage by presenting it in a modern way, aiming 
to bridge the gap between generations and assert the importance of both local and Arabic 
heritage.

نظمــت أكاديميــة لويــاك للفنــون األدائيــة )البــــا( بالتعــــاون مــــع حديقــــة الشــــهيد )مهرجــــان 
التـــراث المعاصـــر( للســـنة الثالثــة علـــى التوالـــي الـــذي تضمــن عـــدة حفــات غنائيـــة لتعريـــف 
الجيـــل الجديـــد علـــى تراثـــه مـــن خـال تقديمـــه بأسـلوب معاصـر. و يهـــدف ذلـك إلـى التقريـب 

بيـــن األجيـــال و التأكيـــد علـــى أهميـــة التـــراث الفنـــي المحلـــي و العربـي.

Modern Heritage Festival
مهرجان الترات المعاصر
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LOYAC Academy of Performing Arts (LAPA), in collaboration 
with Al Shaheed Park, organized the 3rd music festival of the 
year, The Modern Heritage Festival. Lebanese singer-songwriter, 
Aziza, opened the festival with an amazing display of a new type 
of music called Tarapop. Tarapop is taking old heritage songs 
and introducing them with a new twist. Although it was raining 
the day of the concert, the audience stayed and enjoyed her 
flawless vocals, she also sang in many languages including, 
English, Arabic and Italian. 

رغــم هطــول األمطــار بغــزارة، إال أن ذلــك لــم يمنــع الجمهــور 
الكويتــي مــن االســتمتاع بــدفء االحســاس المرهــف والصــوت 

المائكــي، القــادم مــن بيــروت! 
هكــذا بــدا المشــهد الفنــي أول مــن أمــس فــي حديقــة الشــهيد، 
خــال حفــل مبهــج ضمــن فعاليــات الــدورة الثالثــة مــن مهرجــان 
الــذي تنظمــه أكاديميــة »لويــاك« للفنــون  »التــراث المعاصــر« 
األدائيــة »البــا«، والــذي أحيتــه المغنيــة اللبنانيــة عزيــزة، فكســبت 
الرهــان، وتركــت بصمتهــا فــي نفــوس الحاضريــن، الذيــن تســّمروا 
علــى مقاعدهــم طــوال فتــرة الحفــل، وطالبوهــا بالغنــاء حتــى وإن 
اشــتدت الريــاح وانهمــر المطــر. لتقــدم مجموعــة متنّوعــة مــن 

ــة واإليطاليــة. األغانــي الطربيــة وأغانــي أخــرى باللغــة اإلنكليزي

Aziza Concert
حفل عزيزة
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LOYAC Academy of Performing Arts (LAPA), hosted 
Mutref Al Mutref at the Modern Heritage Festival in Al 
Shaheed Park. He performed Khaleeji songs in front of 
a large enthusiastic crowd, made up of original songs 
written by himself as well as old traditional songs which 
the audience found difficult not to sing along. 

ــة ال ُتنســى، عاشــها جمهــور حديقــة  ــة كويتي ليلــة طربي
ــاء،  “الشــهيد” مــع مطــرف المطــرف ليلــة أمــس الثاث
ثانــي  فــي  األصيــل  الطــرب  ذكريــات  لألذهــان  أعــادت 
 مهرجــان التــراث المعاصــر” الــذي ُنظــم 

ِ
حفــات “ليــال

ــة  ــا”، وبرعاي ــون “الب ــاك للفن ــة لوي بالتعــاون مــع أكاديمي
وتوقــع  الجــو،  بــرودة  ورغــم  الوطنــي.  الكويــت  بنــك 
هطــول األمطــار، إال أن ذلــك لــم يمنــع الجمهــور مــن 

الحضــور واالنتظــار فــي طابــور مــأل أرجــاء الحديقــة.

Mutref Al Mutref
مطرف المطرف
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حديقــة  احتضنتــه  الــذي  الموســيقي  الحفــل  فــي  األميركيــة  كــرو  فرقــة  تألقــت 
»البــا«. للفنــون  لويــاك  أكاديميــة  مــع  بالتعــاون  الشــهيد، 

فــي ســهرة مليئــة بالشــغف والطاقــة قدمــت فرقــة كــرو األميركيــة عرضــا إيقاعيــا 
الــذي  المعاصــر،  التــراث  ختــام فعاليــات مهرجــان  فــي  باهــرًا ســمعيا وبصريــا، 

نظمتــه أكاديميــة لويــاك للفنــون »البــا« بالتعــاون مــع حديقــة الشــهيد.

واســتخدمت فرقــة »كــرو« آالت غيــر تقليديــة كالبراميــل وغالونــات الميــاه والكــرات 
واإليقــاع الجســدي بطــرق مختلفــة فــي غايــة الدقــة والتناغــم الحركــي والســرعة، 
تنــاوب عليهــا أعضــاء فريــق كــرو بطريقــة جماعيــة كحركــة مــوج تســير إلــى مــا ال 
نهايــة وبــا عودة،بثــت فــي روح مشــاهديها الحيويــة والطاقــة والرغبــة فــي الرقــص 
والتصفيــق والتمايــل والتعبيــر عــن أنفســهم مــع كل نقــرة، ولــم يتــردد الفريــق 
أيضــا فــي اســتخدام أعمــدة المســرح نفســه، وكل مــا توفــر عليــه، لخلــق التناغمــات 

اإليقاعيــة التــي أشــعلت جمهــور حديقــة الشــهيد.

Crew Percussions
كرو بيركشن

LOYAC Academy of Performing Arts (LAPA), also hosted Crew Percussions, 
which is a percussion band from San Diego, California who utilize unconventional 
instruments such as balls, pipes and buckets to create a mesmerizing upbeat show. 
This high energy performance was performed by equally high energy people who 
blew the crowd away with speed, high precision and physical rhythm. This marked 
the end of the Modern Heritage Festival and the crowd truly enjoyed interacting 
with the band which created an amazing and unforgettable atmosphere. 
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FAD: Festival of Art and Dance

LOYAC Academy of Performing Arts (LAPA), concluded its second year of FAD: Festival 
of Art and Dance, which ran for five consecutive days at the beginning of December, 
with a series of workshops, dance battles, solo and group dance competitions. There 
were also workshops from recycling fine artists and music workshops from Crew 
Percussion. The closing ceremony was a night full of art, talents, energy and people 
from all over the world, hosted by singers, Carol Souki and Daffy. The ceremony was 
attended by the head of the EU delegation in Kuwait, The CEO of IKEA Kuwait and 
the South African Ambassador as well as a full enthusiastic audience.  

مهرجان الفنون والرقص

فــي أمســية مليئــة ومفعمــة بالفــن اجتمعــت فيهــا الطاقــات والمواهــب الشــبابية آتيــة مــن 
مختلــف دول العالــم، اختتمــت  أكاديميــة لويــاك للفنــون األدائيــة »البــا« فعاليــات مهرجــان 
الفنــون والرقــص بدورتــه الثانيــة »F.A.D« بعــد أن اســتمر طوال خمســة أيــام متواصلة بتقديم 
مجموعــة مــن الــورش والمســابقات والعــروض التنافســية الفرديــة والجماعيــة مســلطة 
ــر والحفــاظ علــى بيئــة آمنــة ونظيفــة بمقــر »لويــاك«، حيــث  الضــوء علــى أهميــة إعــادة التدوي
شــهد حفــل الختــام رعايــة وحضــور ســفير االتحــاد األوروبــي مايــكل كورفيــن والمديــر التنفيــذي 
لشــركة إيكيــا مارينــو ماجنتــو، إلــى جانــب ســفير جنــوب أفريقيــا موزليســا بونــا، وأعضــاء مجلس 

إدارة »لويــاك«، باإلضافــة إلــى جمهــور غفيــر.
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Script writing by Alaa Al Jaber
based on the work of the Kuwaiti novelist Ismail 
Fahd Ismail

ورشة فن الكتابة المسرحية مع عالء الجابر
بالتطبيق علي أعمال الكاتب الكبير إسماعيل 

فهد إسماعيل

LOYAC Academy of Performing Arts (LAPA), organized a scriptwriting workshop with 
the drama department based on the work of the founder of the great Kuwaiti novel, 
Ismail Fahad Ismail. The aim of the workshop was to introduce the art of theater in 
general and the nature of theatrical text, in addition to introducing the participants 
to the various sources of creative text, and how to use them in writing theatrical text 
through the familiar forms (authorship, citation, preparation).

نظمــت أكاديميــة لويــاك للفنــون األدائيــة البــا ورشــة الكتابــة المســرحية بالتطبيــق علــى أعمــال 
مؤســس فــن الروايــة الكويتيــة الكبيــر / إســماعيل فهــد إســماعيل

هدفــت الورشــة للتعريــف بفــن المســرح بصــورة عامــة، وطبيعــة النــص المســرحي، باإلضافــة 
إلــي تعريــف المتدربيــن علــى المصــادر المتنوعــة للنــص اإلبداعــي ، وكيفيــة االســتفادة منهــا 
فــي كتابــة النــص المســرحي عبــر األشــكال المتعــارف عليهــا )التأليــف ، االقتبــاس ، اإلعــداد( ، 

والقيــام بالعديــد مــن التماريــن العمليــة تطبيقــا علــى ذلــك.
 

فــي الورشــة تــم التوقــف عنــد أعمــال الكاتــب الكبيــر إســماعيل فهــد إســماعيل، عبر تحديــد آلية 
لقــراءة تلــك األعمــال، وتحديــد مــا يتناســب منهــا لــكل متــدرب بنــاء علــى تصوراتــه وقناعاتــه 
الخاصــة مــن جانــب، وأدواتــه الفنيــة مــن جانــب آخــر، وتــم اختيــار أكثــر النصــوص المؤهلــة 
للعــرض المســرحي بنهايــة الورشــة وتــم إصــدار كتــاب خــاص بجميــع النصــوص التــي نتجــت 

عــن الورشــة .
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Drama participation in Erbil Festival

LOYAC Academy of Performing Arts (LAPA), took Shereen Al Hajee from the drama 
department to participate in the International Festival of Erbin in Iraq. She performed 
the play, Ismail’s Sabiliyat Monodrama, on stage with great success alongside 
performances from several other countries. 

مشاركة قسم الدراما في مهرجان أربيل

شــارك قســم الدرامــا فــي مهرجــان أربيــل الدولــي فــي العــراق و ذلــك بعــرض مســرحية 
الســبيليات إســماعيل، المســرحية  مــن تأليــف: اســماعيل فهــد اســماعيل، اخــراج: رســول 

الصغيــر، ســينوغرافيا: د. خليفــة الهاجــري، وتمثيــل: شــيرين حجــي
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CP Magazine Award

Honda Alghanim CP magazine awarded our senior dance instructor 
Doss with CP Youth Achievement Award. 

جائزة سي بي

ــدا الغانــم و مجلــة ســي بــي منحــوا مــدرب الرقــص األول فــي  هون
ــزة ســي بــي إلنجــازات الشــباب. ــا دوس جائ الب

The Most Promising Actors Award

LOYAC Academy of Performing Arts actor Shereen Al Hajee from the drama department, received the award for 
the most promising actor in the Kuwait Theatre Festival 2019, for her outstanding performance in the festival. 

جائزة أفضل ممثلة

فــوز شــيرين حجــي  مــن قســم الدرامــا فــي البــا بجائــزة أفضــل ممثلــة واعــدة بنــاء علي قــرار لجنة التحكيــم لمهرجان 
الكويــت المســرحي التاســع عشــر عــن مســرحية علــى المتضرر اللجــوء إلي للفضاء
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Opening of Kuwait Theatre 
Festival with KNCCL

The LAPA dance department participated in the opening of 
the Kuwait Theatre Festival with KNCCL. They performed a 
dance routine which was choreographed by one of our dancers, 
Abdulrazaq Abdulaziz. The performance told a story of new to old 
Kuwait and how art and performance unites us all. 

إفتتاح مهرجان المسرح 
المحلي مع المجلس الوطني 

للثقافة والفنون واآلداب

شــارك قســم الرقــص فــي إفتتــاح المهرجــان المحلــي الــذي نظمــه 
المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون واآلداب، تــم تصميــم األداء 
االســتعراضي مــن قبــل أحــد راقصــي البــا عبدالــرزاق عبــد العزيــز، و 

قــد تضمنــت الفقــرة األدائيــة قصــة الكويــت و تطورهــا. 
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MOB ART PROJECT
مشروع قافلة الفن
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LOYAC celebrated the first anniversary of launching the ‘MobArt’ project with the presence of famous artists, Ms Souad Al-Abdulla, Dr. Khalid Amin, Dr. 
Ebtisam Al-Hamadi and Mr. Abdulla Alzeid. On this occasion LOYAC launched new additional sections, including a public library for reading encouragement, 
a sewing and embroidery workshop, and a multipurpose playground for teaching football and basketball. This MobArt celebration was in collaboration with 
volunteers from LOYAC Kuwait, Yemen, Egypt and Jordan. The kids showcased great musical and theatrical performances. Mob Art is a project for refugees 
that offer creative education & inspiration for the children of the Al-Faour refugee camps.

احتفلــت لويــاك بمــرور عــام علــى انطــاق مشــروع قافلــة 
الفــن MobArt بحضــور الفنانيــن االســتاذة ســعاد العبــد 
هللا، د. خالــد اميــن ود. ابتســام الحمــادي واألســتاذ عبــد 
اقســاما  لويــاك  افتتحــت  المناســبة  وبهــذه  الزيــد.  هللا 
اضافيــة للمشــروع تضــم مكتبــة عامــة لتشــجيع القــراءة، 
متعــدد  ،وملعــب  والتطريــز  الحياكــة  لتعليــم  ومشــغل 
االســتعمال لتعليــم رياضتــي كــرة القــدم وكــرة الســلة.وقد 
قــدم اطفــال قافلــة الفــن عروضــا مســرحية وموســيقية 
مــن  كل  فــي  لويــاك  افــرع  متطوعــي  بحضــور  وراقصــة 

الكويــت واليمــن ومصــر واألردن.

كمــا أقــام االطفــال معرضــا للرســم واألشــغال اليدويــة 
واالســتاذة  لويــاك  اســاتذة  ايــادي  علــى  اتقنوهــا  التــي 

الحمــادي. ابتســام 
قافلــة الفــن هــي اكاديميــة لتعليــم الفنــون تطــال االطفــال 
فــي  المحــدودة  االمكانيــات  ذوي  والســوريين  اللبنانييــن 
منطقــة الفاعــور فــي البقــاع. وخــال العــام الفائــت قامــت 
والرقــص  التمثيــل  مهــارات  200 طفــل  مــن  أكثــر  بتعليــم 
والرســم باالضافــة إلــى وضعهــم فــي مــدارس و تأميــن 

مدرســين خصوصييــن لهــم.

Mob Art project with the presence 
of famous artists Souad Al-Abdulla 
& Dr. Khalid Amin

قافلة الفن بحضور الفنانة القديرة 
سعاد عبد هللا والفنان د. خالد امين
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الــرقــص
Dance

Classes

Beneficiaries Demographics

Beneficiaries

320 5
Performances

ages 3 - 5

ages 5 - 9

ages 10 - 16

ages 17 - 45

30%

20%

20%

30%

Ballet Popping Hiphop Contemporary

LAPA STATISTICS

إحصائيات البا 

Workshops

Beneficiaries

85 5
Performances

Acting Script WritingPuppet
Creative Drama

Scenography
Theatrical Make up

Theatre
المسرح

Beneficiaries Demographics
ages 14 - 24

ages 25 - 35

60%

40%
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Classes Workshops

Beneficiaries Beneficiaries

155 44

Piano RhythmViolin Maqamat

Oud OudSinging Percussion

Music
الموسيقى

Beneficiaries Demographics

ages 8 - 15 ages 16 - 24 ages 25+

25%40% 35%

Beneficiaries Demographics

ages 8 - 15 ages 16 - 24 ages 25+

25%45%30%

4
Performances

Workshops

Beneficiaries

26

Pascal Harneval
Wood Carving

World beyond Words
Weekly Drawing

Beneficiaries Demographics

Fine Arts 
الفنون الجميلة

ages 16 - 24

ages 25 - 35

70%

30%

LAPA STATISTICS

إحصائيات البا 
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LAPA STATISTICS

إحصائيات البا 

1563 مطرف المطرف
Mutref Al Mutref

596 الحقيقة في الخيال
Believe Your Eyes

672 كرو بيركشن
Crew Percussions

515 سلمان العماري و غازي المليفي
Salman Al Ammari and Ghazi Al Mulaifi

827 جورج نعمة
George Naema

588 ياسمين علي
Yasmine Ali

612 حفل عزيزة
Aziza

أوم 889
OUM

650 مهرجان الفنون والرقص
FAD: Festival of Art and Dance1600 كلمتين وبس

Kelmeten We-Bas

620 مونودراما سبيليات ٕاسماعيل
Ismail’s Sabiliyat Monodrama

حفلة أوتوستراد 791
Autostrad Concert

1507 السارة والنوباتونز
Alsarah & Nubatones500 بين القاف والكاف

Bayn Al Qaf Wal Kaf

1770 فايا يونان
Faya Yonan

1500 كايرو ستبس
Cairo steps

400 فرقة البصري
Al-Basri Band

 عدد الحضور في الفعاليات
Events Attendees

Gender
No. of Followers

Age

الجنس
عدد المتابعين

العمر

13 - 17
18 - 24
25 - 34
35 - 44
45 - 54
55 - 64
65+

13600

متابعو اإلنستغرام
Instagram Followers

women

men

209208






