WELCOME TO THE

sharjah art museum
working hours
Saturday to Thursday

fairy tales
come true
EXHIBITION!

This exhibition is an interactive and experiential

8:00am-8:00pm

celebration of Hans Christian Andersen’s life and works.

Friday

It is organised by UAEBBY in collaboration with Sharjah

4:00pm-8:00pm
Ramadan

Saturday to Thursday
9:00am-2:00pm and 9:30pm-11:30pm
Friday - Closed

Last 10 days of Ramadan
Saturday to Thursday
9:00am-2:00pm
Friday - Closed
First day of Eid Al-Fitr - Closed

Museums Authority and in celebration of the Sharjah
World Book Capital 2019. It is the first of its kind Andersen
exhibition in the Arab region. This exhibition is hosted
during the closing month for Sharjah World Book Capital
2019 as well as Hans Christian Andersen’s birth month.
The exhibition is composed of 15 rooms and includes high
resolution copies of items, drawings, papercuts,
and artworks, as well
as interactive props inspired by some
of his greatest stories.

Hashtag your experience for a chance
to win wonderous prizes
Disclaimer: We do not provide supervision for this experiential
exhibition and cannot accept responsibility for any harm or injuries from
the misuse of any item.
Copyrights: All rights reserved. This exhibition or any portion thereof
may not be reproduced or used in any manner whatsoever without the
express written permission of the UAEBBY. If you believe you own the
copyrights for anything exhibited don’t hesitate to contact us.

#WorldsofHans

hans christian andersen
Hans Christian Andersen’s
interest in literature and art
developed very early on in life;
a passion he shared with his
father who would often read
to young Hans The Arabian
Nights and the fables of Jean
de La Fontaine, as well as make
him panoramas and pop-up
pictures.
Perhaps this father-son bond was the inspiration behind the
folkloric elements Andersen later used in some of his fairytales,
and his gift for visual art as seen in his delicate papercuts and
captivating collages.
Andersen’s writings began to be published in Danish in 1829. By
1833 the king gave him a grant of money for travel and he spent
16 months wandering through Germany, France, Switzerland
and his beloved Italy. His works were poems, plays, novels and
impressions of his travels.
Andersen published four short stories in his book ‘Fairy Tales
for Children’ in 1835, which included ‘The Tinder Box’, ‘Little
Claus and Big Claus’, ‘The Princess and the Pea’, and ‘Little
Ida’s Flowers’. In 1837, he published ‘The Little Mermaid’ which
would later be translated to four languages in 1844. His success
and fame in his writing career continued from then onwards. The
fairy tales he wrote are like no others written before or since. He
published 169 fairy tales in total.

SHARJAH WORLD BOOK CAPITAL
Sharjah was named World Book Capital for the year 2019 by UNESCO as
recognition of the city’s continuous efforts in promoting books and literacy.
The program, which started April 2019 and ends April 2020, includes a wide
variety of activities, events, and initiatives that aim to Unify Communities;
Foster Knowledge; Honour Heritage; Develop the Publishing Industry; Empower
Children and Youth; and Raise Awareness.

UAEBBY (UAE BOARD ON BOOKS FOR YOUNG PEOPLE)
UAEBBY is a non-profit organization and a part of a global network of people who
have pledged to provide books for children and promote a culture of reading. It
seeks to promote global awareness through children’s books and provide books
of high literary and artistic standards as well as provide necessary support and
training for authors and illustrators who are interested in children’s literature.

SHARJAH MUSEUMS AUTHORITY
Sharjah Museums Authority was established in 2006 as an autonomous
government authority; it links and oversees 16 museums across Sharjah that
cover widely varied fields, including Islamic art and culture, archaeology,
heritage, science, marine life, as well as the history of Sharjah and the region.

program
Monday
2 March
5:00pm-7:00pm

From the Works of the Artist

Tuesday
3 March
10:00am-11:00am

Ink Blot… Ink Plot

Wednesday
4 March
5:00pm-7:00pm

Thursday
5 March
5:00pm-7:00pm

Sunday
8 March
10:00am-11:00am

This fun workshop will delve into
one of Andersen’s works.

Ink blotting was an art greatly
enjoyed by Hans Christian Andersen
himself! Join us as we take the
brilliance of ink beyond books in this
fun ink blotting activity.

Monday
16 March
10:00am-11:00am

The Story Unfolds

Monday
16 March
5:00pm-6:00pm

Andersen in Emirati

Who am I?

An introductory workshop on
Hans Christian Andersen and his
works.

Movie Night

Enjoy a family movie night on a big
screen. Children with disabilities and
their families welcome!

Wednesday
11 March
5:00pm-7:00pm

The Little Mermaid
Book Cover

Thursday
12 March
10:00am-11:00am

Magical Papers

Monday
23 March
10:00am-11:00am

Thursday
12 March
5:00pm-7:00pm

I Love Myself

Tuesday
24 March
10:00am-11:00am

Illustrating a creative cover
for The Little Mermaid story.

We’re taking the brilliance of paper
beyond books in this activity that
focuses on the art of papercuts and
paper folds: an art greatly enjoyed by
Hans Christian Andersen himself.

Listen to the story of The Ugly Duckling
and find out interesting information
about the animal characters in the
story. Afterwards, we’ll turn the story
into a performance using wooden
sticks and write about the characters
in Arabic or English.

Magical, yet very real, Andersen often
integrated sociological dimensions
into his fairy tales. So, in this activity,
we’re rewriting his fairy tales with an
Emirati twist.

The Little Mermaid
Saturday
21 March
Book Cover
10:00am-12:00pm Listen to The Little Mermaid and get
inspired to create your own book
cover.

The Story Unfolds

Let the story unfold whether you are
listening to it or writing it yourself.
In this activity, we engage with
one of Andersen’s fairy tales by
first listening to the story told by a
storyteller, and then creating our own.

Let the story unfold whether you are
listening to it or writing it yourself.
In this activity, we engage with
one of Andersen’s fairytales by
first listening to the story told by a
storyteller, and then creating our own.

The Story Unfolds

Let the story unfold whether you are
listening to it or writing it yourself.
In this activity, we engage with
one of Andersen’s fairy tales by
first listening to the story told by a
storyteller, and then creating our own.

Thread of Thought

Hans Christian Andersen loved to
collect special rags, cut and sow them
together to create fanciful costumes.
Learn simple techniques and a variety
of materials to make different clothing
items in this activity.

Thursday
26 March
10:00am-11:00am

The Story Unfolds

Sunday
5 April
5:00pm-6:00pm

Puppet Theatre

Let the story unfold whether you are
listening to it or writing it yourself. In
this activity, we engage with one of
Andersen’s fairy tales by first listening
to the story told by a storyteller, and
then creating our own.

“So I lived entirely for my peepshow
and my little puppet theatre.”
Andersen had a great passion for
the theatre and this activity is about
a special variation of it: puppet
theatre.

Wednesday
8 April
5:00pm-7:00pm

Monday
13 April
5:00pm-7:00pm

Wednesday
15 April
5:00pm-7:00pm

Monday
27 April
9:00am-10:00am

The Story Unfolds

Thread of Thought

My Family Reads with Me

Wednesday
6 May
10:00am-11:00am

The Story Unfolds

The Ugly Duckling Book Cover

Monday
11 May
09:00am-10:00am

Wednesday
20 May
10:00am-11:00am

Ink Blot… Ink Plot

Thursday
28 May
5:00pm-7:00pm

A White Paper and
a Coloring Kit

Saturday
30 May
6:00pm-7:00pm

The Story Unfolds

When I Grow Up

Let us introduce you to one of
Andersen’s most renowned works
through The Teapot fairy tale.
Afterwards, we will discuss the
importance
of
self-motivation
followed by writing a personal letter
to oneself.

This activity focuses on the family’s
role in Andersen’s ‘The Happy
Family’ fairy tale, and the characters:
the father-snail, the mother-snail,
the baby-snail, the toad, and the
earthworm as mentioned in the story.

Make your very own book
cover illustration of The Ugly
Duckling
story.

My Fascinating Tale
Saturday
18 April
(The Ugly Duckling Story)
10:00am-12:00pm Listen to The Ugly Duckling story to
discover its moral lessons and write
your own fairy tale.
Saturday
18 April
5:00pm-7:00pm

Read. Think. Illustrate.

Monday
20 April
10:00am-11:00am

Magical Papers

Listen to The Little Match Girl story,
imagine your version of it and
illustrate the story on candy bags.

Papers are magical! They were
one of Han Christian Andersen’s
favourite form of expression, using
them to make papercuts and folds.
Join us for a fun activity and learn
how to create paper art.

Let the story unfold whether you are
listening to it or writing it yourself. In
this activity, we engage with one of
Andersen’s fairyt ales by first listening
to the story told by a storyteller, and
then creating our own.
Hans Christian Andersen loved to
collect special rags, cut and sow
them together to create fanciful
costumes. Learn simple techniques
and a variety of materials to make
different clothing items in this
activity.
Let the story unfold whether you are
listening to it or writing it yourself. In
this activity, we engage with one of
Andersen’s fairy tales by first listening
to the story told by a storyteller, and
then creating our own.
Ink blotting was an art greatly
enjoyed by Hans Christian Andersen
himself! Join us as we take the
brilliance of ink beyond books in this
fun ink blotting activity.

We read Hans Christian Andersen’s
The Snow Queen to the children,
then allow them the chance to
imagine a character they liked from
the story and illustrate it.
Let the story unfold whether you are
listening to it or writing it yourself. In
this activity, we engage with one of
Andersen’s fairy tales by first listening
to the story told by a storyteller, and
then creating our own.

BOOKING TERMS:
• All activities are offered free of charge but prior booking is essential by calling +971 6 5688 222
• Activities are offered in both Arabic and English unless stated otherwise.
• Educational resources of the exhibition are available on www.sharjahmuseums.ae
• Any changes made to the activities or schedule will be announced on our social media channels.
This session is conducted in Arabic.

School Bookings
SCHOOLS CAN NOW PRE-BOOK TWO
SPECIALLY DESIGNED STUDENT ACTIVITIES:

FANTASY SCENES (ELEMENTARY SCHOOL)

Students will create a fantasy scene inspired by the
author Hans Christian Andersen’s works.

CARTOONS CHARACTERS (ALL GRADES)

Cartoon characters play a core role in inspiring both
children and adults. Students will create mixed
media characters.
All activities are offered free of charge but prior
booking is essential by calling +971 6 5688 222
Activities are offered in both Arabic and English
unless stated otherwise.

hans cristian andersen
competition
Unleash your imagination and participate in the Hans Cristian
Andersen competition by either writing an imaginative story or
drawing a fantasy scene according to the following terms:

WRITING TERMS:
• To target children.
• To be written in standard Arabic or English.
• To use Times New Roman style, size 12.
• To be newly written, not advertised or published previously.
• To be moral, serialized, imaginative and fascinating.
• Number of words should not be less than 500 and not more than
1000 words.

DRAWING TERMS:
• To be about a fantasy scene with human goals and moral lessons.
• To be drawn on a canvas, size A3.
• To use acrylic colours.

NOTES:
• Registration forms and finalized works should be submitted at
Sharjah Art Museum.
• Submission should be no later than Thursday, 30 April 2020
at 2:00pm.
• All works will be presented to the jury.
• Participants will be honored during the award ceremony.

حجوزات المدارس
ً
مسبقا:
يمكن للمدارس اآلن حجز نشاطين طالبيين مصممين

مشاهد الخيال (المدرسة االبتدائية)
سيقوم الطالب بابتكار مشهد خيالي مستوحى من أعمال المؤلف
هانز كريستيان أندرسن.

شخصيات الكرتون (جميع الصفوف)
تلعب شخصيات الرسوم المتحركة دورًا أساسيًا في إلهام كل من
األطفال والبالغين .سيقوم الطالب بابتكار شخصيات وسائط متنوعة
جميع األنشطة مجانية ولكن الحجز المسبق ضروري عن طريق االتصال
بالرقم

+971 6 5688 222

تقدم األنشطة باللغتين العربية واإلنجليزية ما لم ُينص على خالف ذلك.

مسابقة
هانس كريستيان أندرسن
بادر للمشاركة في مسابقة هانس كريستيان أندرسن للكتابة الخيالية أو الرسم اإلبداعي،
حيث يجب أن تكون المشاركة من وحي أفكار الكاتب .على من يرغب بالمشاركة في هذه
المسابقة أن يقوم باختيار أحد المجالين ،إما القصة أو الرسم ،وفق ًا للشروط اآلتية:

شروط كتابة القصة الخيالية
• أن تستهدف القصة فئة األطفال.
المقدم مكتوب ًا باللغة العربية الفصحى أو اإلنجليزية.
• أن يكون العمل
ّ
• أن يكون العمل مطبوع ًا بخط من نوع ( )Times New Romanبحجم (.)12
• أن يكون العمل جديداً غير معلن في مكان آخر ،ولم يسبق نشره.
• أن يكون بناء القصة متسلس ً
ومشوق ًا ،ويحمل هدف ًا أخالقي ًا.
ومنمي ًا للخيال
ال
ّ
ّ
• أن ال يقل عدد الكلمات عن  500وال يزيد عن  1000كلمة.

شروط الرسم
• أن يكون الرسم لمشهد خيالي يحمل هدف ًا إنساني ًا وقيم ًا أخالقية.
• أن يكون العمل على لوح قماشي ( )Canvasبحجم .A3
• أن تكون األلوان المستخدمة من نوع أكريليك (.)Acrylic

مالحظات
• تُقدم األعمال مرفقة مع استمارة التسجيل إلى متحف الشارقة للفنون.
•تُسلم األعمال في موعد أقصاه يوم الخميس  30أبريل  2020الساعة  02:00ظهرً ا.
• يتم عرض جميع األعمال المقدمة على لجنة التحكيم.
• سيتم تكريم المشاركين في الحفل الختامي.

البرنامج
اإلثنين
 2مارس
5:00م 7:00 -م

من أعمال الفنان

ورشة عمل تناقش واحداً من
أعمال هانس كريستيان أندرسن.

الثالثاء
بقعة حبر
 3مارس
في هذا النشاط سنكتشف روعة الحبر خارج
10:00ص 11:00 -ص الكتب .محور هذا النشاط هو فن الرسم
ببقع الحبر ،وهو فن كان يستمتع به هانس
كريستيان أندرسن كثيراً.

األربعاء
 4مارس
5:00م 7:00 -م

من أنا؟

الخميس
 5مارس
5:00م 7:00 -م

ليلة سينمائية

ُعرف بالكاتب
ورشة عمل ت ّ
هانس كريستيان أندرسن وأعماله.

استمتع بقضاء ليلة سينمائية مع أسرتك.
نتطلع إلى استقبال األطفال ذوي االحتياجات
الخاصة مع ُأسرهم.

األحد
أروي حكاية
 8مارس
دع القصة تُروى سواء كنت المستمع أو
10:00ص 11:00 -ص الكاتب .سنقوم في هذا النشاط بالتفاعل مع
إحدى القصص الخيالية ألندرسن ،من خالل
االستماع إليها أو ًال على لسان أحد الرواة ،ثم
نقوم بتأليف قصتنا.
األربعاء
 11مارس
5:00م 7:00 -م

غالف حورية البحر الصغيرة
رسم غالف مبتكر لقصة
حورية البحر الصغيرة.

الخميس
أوراق سحرية
 12مارس
سنكتشف روعة الورق خارج الكتب في هذا
10:00ص 11:00 -ص النشاط الذي يركز على فن قطع وطي الورق،
وهو فن كان هانس كريستيان أندرسن
يستمتعبالقيامبه.
الخميس
 12مارس
5:00م 7:00 -م

أحب نفسي

استمع إلى قصة فرخ البط القبيح للكاتب
هانس كريستيان اندرسن ،وشاهد تمثي ً
ال حي ًا
لشخصياتها بأعواد الخشب وحول وصف ما
شاهدته باللغة العربية أوإلنجليزية .

اإلثنين
أروي حكاية
 16مارس
دع القصة تُروى سواء كنت المستمع أو
10:00ص 11:00 -ص الكاتب .سنقوم في هذا النشاط بالتفاعل مع
إحدى القصص الخيالية ألندرسن ،من خالل
االستماع إليها أو ًال على لسان أحد الرواة ،ثم
نقوم بتأليف قصتنا.
اإلثنين
 16مارس
5:00م 6:00 -م

السبت
 21مارس
10:00ص 12:00 -ظ

أندرسن باإلماراتي

سحري ،وواقعي للغاية ،غالب ًا ما دمج
هانس كريستيان أندرسن األبعاد االجتماعية
في قصصه الخيالية .لذلك ،سنعيد في
هذا النشاط كتابة قصصه الخيالية مع
لمسة إماراتية.

ورشة غالف قصة

يقوم المنشط بقراءة القصة (الحورية
الصغيرة) للمؤلف هانس وبعدها يقوم
االطفال برسم غالف هذه القصة.

أروي حكاية

اإلثنين
 23مارس
دع القصة تُروى سواء كنت المستمع أو
10:00ص 11:00 -ص الكاتب .سنقوم في هذا النشاط بالتفاعل مع
إحدى القصص الخيالية ألندرسن ،من خالل
االستماع إليها أو ًال على لسان أحد الرواة ،ثم
نقوم بتأليف قصتنا.
الثالثاء
خيط أفكاري
 24مارس
«كان أكثر ما يسعدني هو جمع بقايا القماش
أزياء»  -هانس
10:00ص 11:00 -ص الفاخر كي أقصه وأصنع منه
ً
كريستيان أندرسن .في هذا النشاط،
سنستخدم أساليب بسيطة ومواداً متعددة
لصنع قطع مختلفة من المالبس.
الخميس
أروي حكاية
 26مارس
دع القصة تُروى سواء كنت المستمع أو
10:00ص 11:00 -ص الكاتب .سنقوم في هذا النشاط بالتفاعل مع
إحدى القصص الخيالية ألندرسن ،من خالل
االستماع إليها أو ًال على لسان أحد الرواة ،ثم
نقوم بتأليف قصتنا.
األحد
 5أبريل
5:00م 6:00 -م

األربعاء
 8أبريل
5:00م 7:00 -م

عندما أكبر

اإلثنين
 13أبريل
5:00م 7:00 -م

عائلتي تقرأ معي

األربعاء
 15أبريل
5:00م 7:00 -م

السبت
 18أبريل
10:00ص 12:00 -ظ

بالتعرف على أهم أعمال
يقوم األطفال
ّ
الكاتب هانس كريستيان أندرسن من خالل
قصة «ابريق الشاي» ،حيث يدون المشاركون
أفكاراً عن التنمية الذاتية.

يركز البرنامج على دور العائلة في قراءة
قصة «العائلة السعيدة» لهانس كريستيان
أندرسن وعمل شخصيات قصة الحلزون األب
واألم ،وضفدع الطين ،ودودة المطر ،والحلزون
الصغير ،كما هو مذكور في قصة «العائلة
السعيدة».

غالف «فرخ البط القبيح»

رسم غالف قصة «فرخ البط القبيح».

الشيقة
ورشة عائلية :حكايتي
ّ
(حكاية فرخ البط القبيح)

وتعرف
استمع إلى «حكاية فرخ البط القبيح»
ّ
على مغزاها ثم أبدع كتابة قصتك الخيالية.

السبت
 18أبريل
5:00م 7:00 -م

األربعاء
خيط أفكاري
 6مايو
«كان أكثر ما يسعدني هو جمع بقايا القماش
10:00ص 11:00 -ص
أزياء»  -هانس
الفاخر كي أقصه وأصنع منه
ً
كريستيان أندرسن .في هذا النشاط،

سنستخدم أساليب بسيطة ومواداً متعددة

لصنع قطع مختلفة من المالبس.
اإلثنين
 11مايو
9:00ص 10:00 -ص

األربعاء
 20مايو
10:00ص 11:00 -ص

ورشة أقرأ ..فكر  ..ارسم

هانس كريستيان أندرسن على األطفال ومن
على أكياس الحلوى.

الخميس
 28مايو
5:00م 7:00 -م

أوراق سحرية

وهو فن كان هانس كريستيان أندرسن
يستمتع بالقيام به.

بقعة حبر

في هذا النشاط سنكتشف روعة الحبر خارج
الكتب .محور هذا النشاط هو فن الرسم

ورشة ورقة بيضاء وعلبة ألوان

نروي قصة «ملكة الثلج» للمؤلف هانس
كريستيان أندرسن لألطفال .ثم نترك
المفضلة من القصة.

السبت
 30مايو
6:00م 7:00 -م

مسرح الدمى

عشت تمامً ا من أجل عرضي الصغير ومسرح
الدمى الصغير الخاص بي» -هانس كريستيان
أندرسن .كان لدى أندرسن شغف كبير
بالمسرح وهذا النشاط سيدور حول شيء
خاص عنده :مسرح الدمى.

دع القصة تُروى سواء كنت المستمع أو
الكاتب .سنقوم في هذا النشاط بالتفاعل مع
إحدى القصص الخيالية ألندرسن ،من خالل
االستماع إليها أو ًال على لسان أحد الرواة ،ثم
نقوم بتأليف قصتنا.

لهم المجال لرسم شخصيتهم

سنكتشف روعة الورق خارج الكتب في هذا
النشاط الذي يركز على فن قطع وطي الورق،

أروي حكاية

ببقع الحبر وهو فن كان يستمتع به هانس
كريستيان أندرسن كثيراً.

قراءة حكاية «بائعة الكبريت» للمؤلف
التخيل ورسم القصة
ثم إعطائهم فرصة
ّ

اإلثنين
 20أبريل
10:00ص 11:00 -ص

اإلثنين
 27أبريل
9:00ص 10:00 -ص

أروي حكاية

دع القصة تُروى سواء كنت المستمع أو
الكاتب .سنقوم في هذا النشاط بالتفاعل مع
إحدى القصص الخيالية ألندرسن ،من خالل
االستماع إليها أو ًال على لسان أحد الرواة ،ثم
نقوم بتأليف قصتنا.

أروي حكاية

دع القصة تُروى سواء كنت المستمع أو
الكاتب .سنقوم في هذا النشاط بالتفاعل مع
إحدى القصص الخيالية ألندرسن ،من خالل
االستماع إليها أو ًال على لسان أحد الرواة ،ثم
نقوم بتأليف قصتنا.

شروط الحجز
• جميع األنشطة مجانية ولكن الحجز المسبق ضروري عن طريق االتصال بالرقم +971 6 5688 222
• تقدم األنشطة باللغتين العربية واإلنجليزية ما لم ُينص على خالف ذلك.
• تتوفر مصادر تعليمية خاصة بالمعرض في موقع الهيئة www.sharjahmuseums.ae
• في حال وجود أي تغييرات في جدول الفعاليات سيتم اإلعالن عنها عبر قنوات التواصل االجتماعي.
هذه الفعالية باللغة العربية.

هانس كريستيان أندرسن

الشارقة عاصمة عالمية للكتاب
حصلــت الشــارقة علــى لقــب عاصمــة عالميــة للكتــاب لعــام  2019مــن قبــل منظمــة «اليونســكو»
تقديــراً لجهودهــا المســتمرة فــي ترويــج الكتــب ومحــو األميــة .يشــتمل البرنامــج ،الــذي بــدأ فــي أبريــل

ظهــر اهتمــام هانــس كريســتيان
ســن
أندرســن بــاألدب والفنــون فــي
ّ
مبكــرة؛ فقــد ورث أندرســن هــذا
الشــغف عــن والــده الــذي اعتــاد أن
يقــرأ لــه قصــص ألــف ليلــة وليلــة
وخرافــات جــان دو الفونتيــن ،و ُي ِعـ َّـد لــه
رســوم ًا اســتعراضية وصــوراً ت َُبــرز مــن
الكتــاب عنــد فتحــه.
ويبــدو أن هــذا الشــغف شــكل مصــدر إلهــام للعناصــر الفولكلوريــة التي اســتخدمها
ً
الحقــا فــي بعــض قصصــه الخياليــة ،وكانــت بمثابــة الهديــة للفــن المرئــي،
أندرســون
كمــا رأينــا فــي إبداعاتــه الورقيــة الدقيقــة والفــن التصويــري الجــذاب الــذي قدمــه.
بــدأت كتابــات أندرســن تنشــر باللغــة الدنماركيــة اعتبــاراً مــن عــام  .1829وبحلــول
عــام  ،1833قــدم لــه ملــك الدنمــارك منحــة ماليــة للســفر ،فقضــى  16شــهرً ا
متنقــ ً
ا عبــر ألمانيــا ،وفرنســا ،وسويســرا ،وإيطاليــا التــي كانــت األحــب إلــى قلبــه.
كانــت أعمالــه تضــم مزيجــ ًا مــن القصائــد ،والمســرحيات ،والروايــات ،إضافــة إلــى
االنطباعــات عــن رحالتــه.
ننشر ٔاندرســن ٔاربــع قصــص قصيــرة فــي كتابــه «حكايــات لألطفــال» عــام ،1835
وهـي« :الصنـدوق الطأيـر» ،و«كالوس الصغيـر» و«كالوس الكبيـر» ،و«األميـرة وحبـة
البـازالء» ،و«زهـور ٕايـدا الصغيـرة»“
فــي العــام التالــي ،تُرجمــت قصــة «حوريــة البحــر الصغيــرة» التــي نشــرها
فــي عــام  ،1837إلــى أربــع لغــات .ومنــذ ذلــك الحيــن ،واصــل مســيرته فــي
الكتابــة محقّ قــ ًا نجاحــ ًا تلــو اآلخــر ،ولقــي تقديــرً ا كبيــرً ا فــي جميــع أنحــاء أوروبــا
ْــه الحكومــة الدنماركيــة «ثــروة وطنيــة» للبــاد.
عدت ُ
التــي احتفــت بــه ،إذ َّ
 169هو مجموع ما نشره من حكايات خيالية.

 2019وينتهــي فــي أبريــل  ،2020علــى مجموعــة واســعة مــن األنشــطة واألحــداث والمبــادرات التــي تهــدف
إلــى توحيــد المجتمعــات ،وتعزيــز المعرفــة ،وإحيــاء التــراث ،وتطويــر صناعــة النشــر ،وتمكيــن األطفــال
والشــباب ،ورفــع الوعــي.

المجلس اإلماراتي لكتب اليافعين
ــد المجلــس اإلماراتــي لكتــب اليافعيــن الفــرع الوطنــي مــن المجلــس الدولــي لكتــب اليافعيــن ،وهــو
ُي َع ّ

منظمــة غيــر ربحيــة ّ
تعهــدوا بتأميــن الكتــب
ممــن ّ
تمثــل شــبكة عالميــة مــن األشــخاص حــول العالــم ّ
لألطفــال ،وتعزيــز ثقافــة الق ـراءة لديهــم .وتســعى هــذه المنظمــة إلــى ترويــج الوعــي العالمــي مــن خــال

كتــب األطفــال ومنحهــم إمكانيــة الوصــول إلــى كتــب ذات معاييــر أدبيــة وفنيــة عاليــة ،باإلضافــة إلــى
والرســامين المهتميــن بــأدب األطفــال.
تأميــن الدعــم والتدريــب الالزميــن للمؤلفيــن
ّ

هيئة الشارقة للمتاحف
تــم تأســيس هيئــة الشــارقة للمتاحــف عــام  2006برعايــة ســامية مــن صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور
ســلطان بــن محمــد القاســمي ،عضــو المجلــس األعلــى  -حاكــم الشــارقة ،كهيئــة حكوميــة مســتقلة.
تتضمــن هيئــة الشــارقة للمتاحــف  16موقــع فــي اإلمــارة تغطــي مختلف أنــواع الفنــون والثقافة اإلســامية
وعلــم اآلثــار والتـراث والعلــوم واألحيــاء المائيــة وتاريــخ إمــارة الشــارقة ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة

أوقات عمل
متحف الشارقة للفنون
السبت إلى الخميس
مساء
 9:00صباح ًا 8:00 -
ً
الجمعة

مساء
مساء08:00 -
4:00
ً
ً

أوقات العمل خالل شهر رمضان:
السبت إلى الخميس
 9:00صباح ًا  02:00-ظهراً
مساء
مساء11:00-
9:30
ً
ً
الجمعة :مغلق

العشر األواخر من شهر رمضان:
السبت إلى الخميس
 9:00صباح ًا  02:00 -ظهراً
الجمعة :مغلق

الرجاء العلم أن أول يوم من عيد الفطر إجازة رسمية
ونعود إلى العمل من اليوم الثاني.

إخالء المسؤولية:نحن ال نشرف على هذا المعرض التجريبي وال يمكننا تحمل مسؤولية
أي ضرر أو إصابة نتيجة االستخدام الخاطئ.
حقوق الملكية :جميع الحقوق محفوظة .غير مسموح بإعادة إنتاج هذا المعرض أو أي
جزء منه بدون إذن مكتوب من المجلس اإلماراتي لكتب اليافعين .إن كنت ترى أنك تملك
حقوق الملكية ألي من المعروضات ال تتردد في التواصل معنا.

معرض

«وأصبح الخيال حقيقة»
يرحب بكم

يحول الحكايات الخيالية إلى حقيقة!
مرحب ًا بكم في معرض ّ
هذا المعرض هو تجربة تفاعلية ألعمال هانس كريستيان أندرسن .يتم
اإلماراتي لكتب اليافعين بالتعاون مع هيئة
تنظيمه من قبل المجلس
ّ

احتفاء بالشارقة عاصمة عالمية للكتاب لعام .2019
الشارقة للمتاحف،
ً
وهو المعرض األول من نوعه ألندرسن في المنطقة العربية .يتم استضافة
المعرض خالل الشهر األخير لالحتفال بلقب الشارقة عاصمة عالمية
للكتاب وكذلك شهر ميالد هانس كريستيان أندرسن.
ً
نسخا عالية الدقة
يتألف المعرض من  15قاعة ويتضمن
من العناصر والرسومات واألوراق واألعمال الفنية التي
قام أندرسن بإبداعها ،باإلضافة إلى العناصر التفاعلية
المستوحاة من بعض أعظم قصصه.

شارك تجربتك لفرصة ربح جوائز رائعة

#

عوالم_هانس

