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Ajyal Community and School Screenings

A showcase of short films presented in the 2015 Ajyal Youth 

Film Festival raises interest in cinema and nurtures film 

appreciation in Doha’s youth community.

April through October

Youth Acting Workshop with Afef Ben Mahmoud 

An opportunity for young people to explore their creativity, self-

expression and sense of identity through theatre. Two sessions 

per week for four weeks.

Age group: 8-12 years old

24 April–24 May

Giffoni Film Festival

Four Ajyal 2015 jurors participate on the youth jury at the 2016 

Giffoni Film Festival, exposing them to an international film 

festival and allowing them to share their cultures with a group 

of their international peers.

15–24 July

عروض مجتمع أجيال وعروض المدارس
عرض ألبرز األفالم القصيرة التي عرضت في مهرجان أجيال السينمائي لعام 

2015 لتعزيز إهتمام مجتمع الشباب في الدوحة بالسينما.
من أبريل وحتى أكتوبر

ورشة التمثيل الموجهة للشباب مع عفاف بن محمود
فرصة مميزة للشباب الستكشاف قدراتهم اإلبداعية والتعبير عن الذات 

والهوّية من خالل المسرح. جلستان أسبوعًيا لمدة 4 أسابيع.
الفئة العمرية: 8-12 عاًما

24 أبريل–24 مايو

مهرجان جيفوني السينمائي 
سيشارك 4 من حكام مهرجان أجيال السينمائي 2015 في لجنة التحكيم 

الشبابية بمهرجان جيفوني السينمائي 2016 وهو ما سيعرفهم بأجواء 
المهرجانات السينمائية الدولية ويتيح لهم مشاركة ثقافاتهم مع زمالئهم 

الحكام من جميع أنحاء العالم.
15–24 يوليو

Doha Film Institute Youth Programmes empower 

young people to make films that address issues that are 

important to them. Participants gain film production 

skills, while having fun and creating films that 

represent their experiences and their opinions about 

the world. Featuring film appreciation, acting classes, 

and filmmaking and storytelling workshops, the Youth 

Programme is a journey into the process of creative 

collaboration and an opportunity for youth to speak up 

about the changes they want to see in their lives, their 

community and the world.

تسعى البرامج الشبابية التي تقدمها مؤسسة الدوحة لألفالم 
إلى تمكين الشباب وتعزيز قدرتهم على صناعة األفالم التي 

تطرح القضايا التي تهمهم، حيث تقدم لهم هذه البرامج 
فرصة حقيقية إلكتساب المهارات الالزمة إلنجاز األفالم في 
بيئة ممتعة تعزز إبداعاتهم وتحفزهم على صناعة األعمال 
السينمائية التي تعكس تجاربهم وآراءهم بشأن العالم من 

حولهم. وتتضمن هذه البرامج باقة من الفعاليات التي تعزز 
إهتمام الشباب بالسينما وتقديرهم لها، والدورات المتخصصة 
في التمثيل، وورش صناعة األفالم والبناء الدرامي على شاشة 

السينما، بهدف إتاحة الفرصة للشباب لإلنطالق في رحلة 
مميزة من التعاون اإلبداعي والتعبير عن رؤاهم وآرائهم بشأن 
أبرز التغييرات التي يسعون لتفعيلها في حياتهم ومجتمعهم 

وعالمهم.
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Youth Animation Workshop in partnership with the 

Qatar Animation Center 

Inspired by a presentation of short stop-motion animation 

films, theoretical discussion of animation and practical 

exercises, participants make one-minute animated films in this 

two-week workshop.

Age group: 8-12 years old

26 July–9 August

Camera Kids: Make Your Own Short Film

A well-rounded introduction to the different elements of film 

and filmmaking helps young people make their first one-

minute short films in a three-week summer class.

Age group: 13-17 years old

1–25 August

Youth Theatre Class with Afef Ben Mahmoud

This class provides children with an opportunity for them to 

explore their creativity, self-expression, and sense of identity 

through theatre. The programme spans three months with 

weekly sessions, and culminates in the production of a play.

Age group: 8-17 years old

24 September–24 November

ورشة الرسوم المتحركة للشباب بالتعاون مع مركز قطر 
للرسوم المتحركة

ورشة ملهمة ستعرض للمشاركين مجموعة من أفالم الرسوم 
المتحركة القصيرة التي تم تنفيذها بطريقة الستوب موشن وسيليها 

نقاش نظري حول الرسوم المتحركة ثم بعض األنشطة العملية، 
وسيطلب من المشاركين صناعة فيلم رسوم متحركة قصير ال تتجاوز 

مدته دقيقة واحدة وذلك على مدار مدة الورشة )أسبوعين(.
الفئة العمرية: 8–12 عاًما 

26 يوليو–9 أغسطس

ورشة الصغار: أصنع فيلمك القصير
ستتضمن هذه الورشة الصيفية مقدمة للعناصر المختلفة في العمل 
السينمائي، وسيطلب من المشاركين فيها من الشباب صناعة أفالم 
 قصيرة ال تتجاوز مدتها دقيقة واحدة وذلك على مدار مدة الورشة 

)3 أسابيع(. 
الفئة العمرية:  13-17 عاًما

1–25 أغسطس

دورة المسرح الموجهة للشباب مع عفاف بن محمود
تقدم هذه الدورة فرصًة مميزة لألطفال الستكشاف طاقاتهم اإلبداعية 

والتعبير عن الذات وشعورهم بالهوية من خالل المسرح. ويضم برنامج 
الدورة جلسات أسبوعية على مدار 3 أشهر وسُتختتم بإنتاج مسرحية 

يشارك فيها المتدربون.
الفئة العمرية:  8–17 عاًما
24 سبتمبر–24 نوفمبر
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