الـــمهرجانات

Festivels
Event Name

Description

Street Art
Festival

The Street Art Festival will take
place throughout the streets of
Katara, where artists, actors and
musicians will have a unique
opportunity to give expression to
their creative ideas and perform
individually or in groups.

Katara
International
Dhow Festival

Katara International Dhow Festival
is an annual cultural festival
inspired by Qatar’s rich maritime
heritage. The festival hosts exciting
artistic and musical activities,
marine shows and competitions
that shed light on the ancient
maritime history aimed at restoring
culture and preserving folk
heritage.

Qatar
National Day
Celebration

Qatar National Day, It›s an eagerly
awaited day brimming with patrotic
fervour and is celebrated with
events and activites that amaze
visitors. Qatari music, a spectacular
fireworks are the highlights and
Ardah as well as military show.

Venue

Corniche
Katara

Katara
Beach

Throughout
Katara

Event Date

04 PM - 11 PM
18/11 - 18/12/2022

02 PM - 11 PM
19/11 - 18/12/2022

04 PM - 11 PM
16 - 18/12/2022

المكان

كورنيش كتارا

شاطئ كتارا

جميع أنحاء
كتارا

الوصف

 يقام في جميع،مهرجان فن الشارع
 حيث يتيح للفنانين والممثلين، أروقة كتارا
والموسيقيين فرصة فريدة لألداء الحر
.بشكل فردي أو جماعي أمام الجمهور

مهرجان كتارا للمحامل التقليدية هو
مهرجان ثقافي سنوي مستوحى
.من التراث البحري الغني لدولة قطر
يستعرض أنشطة فنية وموسيقية
ومسابقات بحرية يعكس من خاللها تاريخ
وتراث قطر البحري القديم وذلك بهدف
.الحفاظ على الثقافة والتراث الشعبي

 هو الحدث،اليوم الوطني لدولة قطر
السنوي البارز الذي يترقبه الجمهور
 وبهذه،ليعيش أجواء احتفالية رائعة
المناسبة ستقدم كتارا مجموعة مميزة
من الفعاليات منها عروض الموسيقى
القطرية والعرضة القطرية واأللعاب
.النارية والعروض العسكرية

Argentinian
Concert (Ciro
Y Los Persas,
Andres Ciro
Martinez)

Description

Ciro Y Los Persas is one of the most
popular bands in Argentina and in
South America, and is a pop rock band
who performs family-oriented shows
in different theatres and stadiums
around Latin America and Europe.

Venue

Katara
Amphitheater

Katara
Arabic Music
Concert 1
(Elissa &
Adam)

Elissa & Adam evening at the
Amphitheater celebrating music hits by
famous singers highlighting the power
of music.

Katara
Amphitheater

Katara
Arabic Music
Concert 2
(Saad
Lamjarred)

Aseel hamim & D.J Aseel & Soud
Jassim: A melodious evening at the
Amphitheater celebrating music
hits by famous singers highlighting
the power of music.

Katara
Amphitheater

Katara
Arabic Music
Concert 3

Tamer Ashour & Ahmed Saad : A
melodious evening at the Amphitheater
celebrating music hits by famous
singers highlighting the power of music.

Katara
Amphitheater

Katara
Arabic Music
Concert 2
(Aseel Hamim
& D.J Aseel &
Soud Jassim)

Aseel hamim & D.J Aseel & Soud
Jassim: A melodious evening at the
Amphitheater celebrating music
hits by famous singers highlighting
the power of music.

Katara
Amphitheater

Vocalist
(Hamoud
Alkudr)

Hammoud Al-Khader, will perform a
wonderful singing evening in which
his most famous Religious songs will be
presented.

Katara
Amphitheater

Vocalist
(Moher Zein)

Moher Zein, will perform a
wonderful singing evening in which
his most famous Religious songs
will be presented.

Katara
Amphitheater

Event Date

09 PM - 01 AM
27/11/2022

09 PM - 01 AM
7/12/2022

09 PM - 01 AM
8/12/2022

09 PM - 01 AM
11/12/2022

09 PM - 01 AM
15/12/2022

08 PM - 10 AM
16/12/2022

08 PM - 10 AM
17/12/2022

المكان

المسرح
المكشوف

المسرح
المكشوف

المسرح
المكشوف

المسرح
المكشوف

المسرح
المكشوف

المسرح
المكشوف

المسرح
المكشوف

الوصف

 بقيادة،»حفل فرقة «سيرو والفرس
"اندريس سيرو مارتينيز" المغني
،األرجنتيني األشهر في أمريكا الجنوبية
روك التي قدمت مجموعة عروض في
مسارح ومالعب مختلفة في جميع أنحاء
 تقدم عروض من.أمريكا الالتينية وأوروبا
موسيقى الروك والبوب على المسرح
.المكشوف
،يحيي كل من الفنانة إليسا والفنان أدم
أمسية غنائية رائعة يؤدون فيها أروع
.أغانيهم المشهورة

Al Thuraya
Planetarium
Shows
Qatari
Traditional
Symphony
Show Qatari
Traditional
Symphony
Show
Katara
International
Theatrical
Show 1

فعاليات اليوم
الوطني
القطري

اسم الفعالية

حفلة االرجنتين
(فرقة اندريس
)سيرو مارتينيز

الحفلة األولى
للموسيقى
العربية
)(اليسا & أدم

الحفلة الثانية
للموسيقى
العربية
)(سعد المجرد

يحيي كل من الفنان تامر عشور و الفنان
 أمسية غنائية رائعة يؤدون، أحمد سعد
.فيها أروع أغانيهم المشهورة

الحفلة الثالثة
للموسيقى
العربية
،(تامر عاشور
)أحمد سعد

يحيي كل من أصيل هميم و دي جي أصيل
 أمسية غنائية رائعة يؤدون،وسعود جاسم
.فيها أروع أغانيهم المشهورة

 أمسية،يحيي المنشد حمود الخضر
إنشادية رائعة يؤدي فيها أروع أناشيده
.المشهورة

 أمسية إنشادية،يحيي المنشد ماهر الزين
.رائعة يؤدي فيها أروع أناشيده المشهورة

الحفلة الثانية
للموسيقى
العربية (أصيل
هميم & دي
& جي أصيل
)سعود جاسم
المنشد
)(حمود الخضر

المنشد
)(ماهر الزين

الــعروض
Description
2D and 3D shows about the solar
system, planets and space that take
spectators on a journey through
the stunning unvierse.

Qatari Traditional Symphony
Show will enthrall music lovers
and connect them with the rich,
traditional Qatari music.

Global Show Fascinating

Venue

Building 41
(Al Thuraya
Planetarium)

Event Date
04 PM - 11 PM
18/11 18/12/2022

06 PM - 08 PM
AlHikma
Courtyard

Katara Drama
Theater

18/11 18/12/2022

03 PM - 05 PM &
07 PM - 09 PM
22 - 24/11/2022

Katara
International
Theatrical
Show 2

Global Show Fascinating

Katara
Fashion
Show

For the first time, Gulf designers
will compete to achieve the best
female dress inspired by traditional
fabrics and motifs, during the
Katara fashion show.
A must visit show for fashion
enthusiasts and lovers.

Opera House

Education Above All Show (NU
Sustainable Development
Goals)

Katara
Amphitheater

Sustainable
Development

مهرجان كتارا
للمحامل
التقليدية

 أمسية غنائية رائعة، يحيي سعد المجرد
.يؤدي فيها أروع أغانية المشهورة

Shows
Event Name

مهرجان فن
الشارع

الــحفالت

Concerts
Event Name

اسم الفعالية

Katara Drama
Theater

03 PM - 05 PM &
07 PM - 09 PM
28 - 30/11/2022

08 PM - 11 PM
1 - 7/12/2022

6:30 PM - 7:30 PM
12/12/2022

المكان

41 مبنى
(قبة الثريا
)الفلكية

ساحة
الحكمة

مسرح
الدراما

مسرح
الدراما

دار األوبرا

المسرح
المكشوف

الوصف
تقدم قبة الثرية الفلكية عروضا
مختلفة مثل رحلة حول النظام
الشمسي والكواكب والفضاء من
.خالل عروض ثنائية وثالثية األبعاد
سيتابع الجمهور عروضا مميزة
تجمع بين الموسيقى التراثية
والسيمفونيات للموسيقار القطري
حامد النعمه مما يساهم في
.اكتشاف الموروث الفني القطري

عرض عالمي مميز

عرض عالمي مميز

 للمرة األولى،عرض أزياء خليجي
يتنافس فيه أفضل المصممين
 لعرض تصاميمهم من،الخليجيين
 المستوحاة من التراث،األزياء النسائية
.الخليجي المعروف بالزخارف المميزة

،عرض موسيقي للتنمية المستدامة
الصحة الجيدة للجميع ( التعليم فوق
) الجميع

اسم الفعالية

عروض قبة
الثريا الفلكية

عرض وفقرة
موسيقية تراثية
للموسيقار
القطري حامد
النعمه

العرض
العالمي
)(بالونز وندر الند
العرض
العالمي
(بابلز
) سبيكتا كيلر

Event Name

Description

Katara
Football Art
& Collection
Exhibition

Katara Football Art Exhibition displays
the legacy of the FIFA World Cup, at
Building 18 of Katara, by showcasing
and celebrating the key moments
from the last five editions of the
FIFA World Cup, and fusing art with
football.

World Cup
Postage
Stamps
Exhibition

The Postage Stamps Exhibition is a
compilation of postage stamps from
all participating countries of FIFA
World Cup 2022 at Postal Stamps
Museum in Katara. It›s a tribute to the
participating countries.

Paraguay
Embassy Art
Exhibition

Uruguay
Embassy:
First World
Cup Art
Exhbition

Qatari Art
Pioneers
Exhibition
Traditional
(Wooden)
Dhows
Exhibition

In a unique concept, this exhibition
will feature eight pieces of art
inspired by the stadiums that will
host the matches of the Qatar 2022
World Cup. Each piece will consist
of an official soccer ball of the event
mixed with designs inspired by each
stadium and the inspiration behind
each one.

Forty-eight photographs of the first
World Cup held in Uruguay, capturing
rare and important moments and
scenes from the historic event.

Art exhibition dedicated to Qatari
pioneering artists who have inspired a
new generation of artists to discover
and explore artistic talent.

Exhibition about traditional Qatari
wooden Dhows.

Venue

Building 18
(2&1)

Building 22
(Museum of
Arab Postage
Stamps)

Building 47
(1)

Building 47
(2)

Building 19
(1)

Building 19
(2)

Katara
Internation
Ceramic Art
Exhibition

The art of ceramics has a long history
of beauty that knows no bounds. At
the Katara International Ceramics Art
Exhibition, potters gather to show
their creative pieces to the public.

Oud
Instrument
History
Exhibition

Art exhibition about the history of the
Oud instrument. Oud is considered
the king of instruments and is the
most central instrument in the Middle
Eastern music tradition.

Building 6
(Katara Oud
Center)

Iranian
Cultural
Exhibition

An Iranian exhibition specializing
in the field of culture, heritage, art,
and music where carpet makers
meet beautiful melodies, rosewater
making, and handicrafts.

Building 12

Sport
Cartoon
Exhibition

The exhibition includes the most
beautiful cartoons for the participants
in the Katara Cartoon Award in the
subject of sports. The 100 most
beautiful cartoons will display in
an external exhibition for Katara›s
audience.

Building 18
(Liwan)

The exhibition will consist of portraits
of the most famous football players
from all over the world, giving
football lovers an opportunity to learn
about the stars who ruled the pitches.

Building 47
(2)

Dominican
Embassy
Exhibition:
Faces of the
World
Indonesian
Embassy
Exhibition:
The Making
of BATIK
exhibition

The techniques, symbolism and
culture surrounding hand-dyed
cotton and silk garments known as
Indonesian Batik which permeate the
lives of Indonesians of all ages.

El Salvador
Embassy
Exhibition:
Artist
RODOLFO
OVIEDO VEGA
exhibition

Rodolfo Oviedo Vega is an eminent
artist, painter, interior designer
& cultural administrator from El
Salvador. In 2016, he was awarded
by the French Government for his
cultural work & for consolidating links
between France & Latin America.

Event Date

09 AM - 11 PM
18/11 - 18/12/2022

09 AM - 11 PM
18/11 - 18/12/2022

09 AM - 11 PM
18/11 - 28/11/2022

10 AM - 10 PM
18/11 - 28/11/2022

09 AM - 11 PM
18/11 - 18/12/2022

09 AM - 11 PM
18/11 - 18/12/2022

09 AM - 11 PM
Building 13
18/11 - 18/12/2022

09 AM - 11 PM
18/11 - 18/12/2022

09 AM - 10 PM
20/11 - 18/12/2022

Building 47
(1)

Building 47
(1)

09 AM - 11 PM
18/11 - 18/12/2022

09 AM - 11 PM
1 - 08/12/2022

10 AM - 10 PM
1 - 8/12/2022

10 AM - 10 PM
11 - 18/12/2022

المكان

18 مبنى
)2 & 1(

22 مبنى
(المتحف
العربي
للطوابع
)البريدية

47 مبنى
(1)

47 مبنى
(٢)

19 مبنى
(١)

19 مبنى
(٢)

13 مبنى

الوصف

Event Name

Falcons
Zone

Arabic
Calligraphy
Art Events

اسم الفعالية

معرض كتارا الفني لكرة القدم (إرث كأس
 يقوم المعرض على فكرة دمج،)العالم
 ويتضمن المعرض،الفن مع كرة القدم
أهم اللقطات واللحظات في الخمس
 ويقام على،نسخ األخيرة من كأس العالم
. في كتارا18  ) في المبنى2و1( قاعتين

،معرض الطوابع البريدية لكأس العالم
يعرض مجموعة من الطوابع البريدية
المصدرة بمناسبة كأس العالم في دوراته
.السابقة

تنظم سفارة البارغواي معرضا فنيا
ابداعيا يشتمل على ثمانية أعمال فنية
مستوحاة من المالعب التي تستضيف
 ويتضمن.2022 مباريات كأس العالم قطر
كل عمل على كرة القدم الرسمية
للمونديال ممزوجة بتصميمات مستوحاة
.من كل ملعب

 يوثق من خالل،معرض األوروغواي
ثمان وأربعين صورة نادرة لكأس العالم
في نسخته األولى و التي أقيمت في
 يشتمل المعرض على،األوروغواي
لحظات ومشاهد هامة من الحدث
.التاريخي

معرض فني مخصص لفنانين قطريين
ً رائدين ألهموا
ً
.جديدا من الفنانين
جياًل

معرض المحامل الخشبية التقليدية
يكشف عن فن وجمال حرفة صناعة السفن
.القطرية التقليدية
يبين هذا المعرض االمتداد التاريخي لفن
،الخزف الذي يتسم بجمال ال حدود له
ويضم المعرض مجموعة من الخزافين
.لعرض أعمالهم الفنية على الجمهور

معرض كرة
القدم والفن
التشكيلي
والمقتنيات

معرض الطوابع
البريدية لكأس
العالم

المعرض الفني
)(الباراغواي

معرض
األوروغواي
الفني (النسخة
األولى من كأس
)العالم

معرض الفن
التشكيلي
القطري
متحف كتارا
للمحامل
التقليدية

معرض كتارا
الدولي للخزف

6 مبنى
مركز كتارا
للعود

 حيث،معرض فني عن تاريخ آلة العود
يعتبر العود ملك اآلالت في تقاليد
.الموسيقى في الشرق األوسط

معرض تاريخ
آلة العود

12 مبنى

معرض إيراني متخصص في مجال
الثقافة والتراث والفن والموسيقى حيث
يجتمع صانعو السجاد مع األلحان الجميلة
.وصناعة مياه الورد والحرف اليدوية

المعرض
اإليراني
الثقافي

18 مبنى
()الليوان

يضم المعرض أجمل اللوحات للمشاركين
في جائزة كتارا للكاريكاتير في مجال
الكاريكاتير الرياضي حيث سيتم عرض
. لوحة100 أجمل

47 مبنى
(2)

ً
معرضا
تنظم سفارة جمهورية الدومنيكان
 يشتمل على صور أشهر العبي كرة،
 يمنح عشاق،القدم من جميع أنحاء العالم
كرة القدم فرصة للتعرف اكثر على نجوم
.اللعبة

47 مبنى
(١)

 معرض،تنظم السفارة االندونيسية
يكشف عن التقنيات والثقافة التي تخص
المالبس القطنية والحرير المصبوغة يدويًا
والمعروفة باسم الباتيك اإلندونيسي
التي ارتبطت بحياة اإلندونيسيين في كل
.العصور

47 مبنى
(1)

 هو فنان،معرض رودولفو أوفييدو فيغا
ورسام ومصمم داخلي ومسؤول ثقافي
 حصل،2016  في عام.بارز في السلفادور
على جائزة من الحكومة الفرنسية لعمله
الثقافي ولتعزيز الروابط بين فرنسا
وأمريكا الالتينية

معرض الكاريكاتير
الرياضي

معرض
الدومينيكان
الفني
)(وجوه العالم

معرض السفارة
االندونيسية
)(فن الباتيك

معرض
السلفادور
الفني
(للفنان رودولفو
)أوفييدو فيغا

الــفعاليات

Events
Description

It is a zone dedicated to the lovers
of falcons. It shows the art of falcon
training and helps visitors to learn
and understand about falconry in
the Arab culture. Falconry is closely
connected to the Qatari culture and
tradition.
Artistic activities about Arabic
calligraphy. Calligraphy is the
artistic practice of writing and
calligraphy based on the Arabic
alphabet, a set of different
activities in the aesthetics of Arabic
calligraphy.

Bosnian
Embassy
Folklore
Dance (1001
Noc)

At the event of the Bosnian
Embassy, through the Folklore
Society, the audience will enjoy
a range of activities such as
the folklore ensemble, vocal
instruments, modern dance, and
drama.

Indonesian
Embassy: The
ANGKLUNG
Performance

Angklung is an Indonesian musical
instrument consisting of two to
four bamboo tubes suspended in a
bamboo frame, bound with rattan
cords. The angklung is popular
throughout the world, but it
originated in what is now West Java
and Banten provinces in Indonesia.

عرض كتارا
لألزياء

عرض موسيقي
للتنمية
المستدامة

الـــمعارض

Exhibitions

Venue

Al Hikma
Courtyard

Al Mizan
Courtyard

Al-Bayraq
Courtyard

Event Date

04 PM - 11 PM
18/11 - 18/12/2022

04 PM - 11 PM
18/11 - 18/12/2022

6:30 PM - 7:30 PM
09 PM - 10 PM

المكان

ساحة الحكمة

ساحة الميزان

ساحة البيرق

30/11 - 2/12/2022

Al Ibdaa
Courtyard

04 PM - 11 PM
18/11 - 28/11/2022

ساحة اإلبداع

الوصف

 تقام في،فعالية فن تدريب الصقور
 لتعريف الزوار وعشاق،ساحة الحكمة
 بأصول فن الصقارة وجذوره في،الصقور
.الثقافة العربية

فعاليات فنية عن الخط العربي حيث سيتم
تقديم مجموعة من األنشطة المختلفة
.في جماليات الخط العربي

 من خالل،فعالية سفارة البوسنة
جمعية الفولكلور حيث يستمتع الجمهور
بمجموعة من األنشطة مثل فرقة
الفولكلور وقسم اآلالت الصوتية وقسم
.الرقص الحديث وقسم الدراما
األنغكلونغ هي آلة موسيقية إندونيسية
تتكون من أنبوبين إلى أربعة أنابيب من
، الخيزران معلقة في إطار من الخيزران
 تحظى األنغكلونغ بشعبية.مربوط بحبال
 ولكنها نشأت في،في جميع أنحاء العالم
ما يعرف اآلن بمقاطعات جاوة الغربية
، وبانتن في إندونيسيا

اسم الفعالية

منطقة الصقور

فعاليات فن
الخط العربي

فعاليات البوسنة
(الرقص
)الفلكلوري

فعاليات
اندونيسيا
فعالية االنغلنغ

الــفعاليات

Events
Event Name

Description

Venue

Event Date

الوصف

اسم الفعالية

شارع ابن
الريب
)(لو فيزوفيو

 بعمل لوحة،فعاليات سفارة اإلكوادور
جدارية مصنوعة من الزهور الطبيعية
 كما سيتم. مع علمي قطر واإلكوادور
تقديم عرض من الموسيقى التقليدية
وباإلضافة إلى وجود حرفيين ينسجون
قبعات توكويلتا المصنوعة من القش
.الشهيرة

:فعاليات اإلكوادور
معرض للفنان فرانز
ديل كاستيللو
( االكوادور بلد العوالم
)األربعة

شارع ابن
الريب
)(لو فيزوفيو

سيقدم استديو باليه أرابيسك قطر
وكان هذا االستديو. رقصة من الفولكلور
قد شارك في العديد من المسابقات
،الروسية و الدولية مثل سوزفيري
.تانيك و غيرها

فعاليات روسيا
)(فعالية الرقص

فعالية ثقافية

فعاليات رواندا

ساحة مبنى
44

مؤسسة قطر للعمل االجتماعي تقدم
فعاليات متنوعة تفاعلية ألطفال من
ذوي االحتياجات الخاصة

فعالية األطفال من
ذوي االحتياجات
الخاصة (مؤسسة قطر
)للعمل االجتماعي

شارع ابن
الريب
)(خان فاروق

هو عبارة عن سوق مفتوح تقدمه
،كات ارت لعرض منتجات الحرف اليدوية
 تشمل،لحرفيين وفنانيين محليين
الهدايا التذكارية المستوحاة من خامات
.البيئة القطرية

معرض كتارا
للمشغوالت اليدوية

ساحة
)(المدرج
41 مبنى

تشتمل الفعالية على معارض تراثية
وعروض موسيقية تعكس ثراء الثقافة
.التونسية وتنوعها

فعاليات األيام
الثقافية التونسية

ساحة الحكمة

زاوية تصوير لمشجعي وعشاق كأس
 حيث يمكن لألفراد المشاركة، العالم
في جلسة تصوير تفاعلية تمنحهم
لحظات ال ُتنسى لالعتزاز بزياراتهم
.إلى قطر

زاوية تصوير لعشاق
كأس العالم

شارع ابن
الريب
)(لو فيزوفيو

فعالية خيمة الدار الثقافية تجمع بين
الثقافة واإلعالم الجديد تتناول الثقافة
.كجسر يربط شعوب العالم

خيمة الدار الثقافية

ساحة
)(المدرج
41 مبنى

فعالية ثقافية

الفعاليات الفلسطينية

18/11 - 18/12/2022

15 مبنى
()الليوان

جمعية المهندسين القطرية سوف
تقوم بربط الهندسة الرياضة بمونديال
 حيث االستدامة2022 كأس العالم قطر
.والتقنيات الهندسية

الهندسة الرياضية
وكأس العالم قطر
(جمعية المهندسين
)القطرية

04 PM - 11 PM
18/11 - 18/12/2022

دار كتارا للنشر
13 مبنى

22 سوف تقوم دار كتارا بتدشين
كتاب عن كأس العالم باللغة العربية
.واالنجليزية

22 فعالية تدشيين
كتاب
عن كأس العالم (دار
)كتارا للنشر

04 PM - 11 PM

ساحة مبنى
٤٤

مجموعة متنوعة من األلعاب التفاعلية
مثل ألعاب األلغاز التي ستقدمها
الجمعية القطرية للمحاسبين
.القانونيين

فعالية العاب األلغاز
(جمعية المحاسبين
)القانونيين القطرية

38 مبنى

تسجل هذه الكتب مشاركة جميع
دور النشر القطرية بعرض اصدارتها
للجمهور مع مجموعة من الفعاليات
.المختلفة

فعاليات مركز كتارا
للكتب

46 مبنى

فعاليات نادي الساعات حيث الجمال
والفخامة تجتمع في مجموعة واسعة
.من الساعات والمقتنيات الفريدة

فعاليات نادي الساعة

47 مبنى

سيكون مركز الرواية عبارة عن مكان
يجتمع فيه الروائيون للمناقشة
.والحوار في مجال الرواية

فعاليات مركز كتارا
الرواية

يمكن للجمهور معرفة المزيد عن
VR الثقافة من خالل استخدام وحدات
بلغات مختلفة

فعالية مركز
(عبدالله بن زيد
) فنار- المحمود

15 مبنى

فعالية ثقافية

فعاليات مركز
الكهرمان

49 مبنى

فعاليات السدو تقدم مختلف منتجات
.السدو وأنواعها وكيفية تصنيعها

فعاليات مركز السدو

مازال فن النقش بالحناء يستهوي
الكثير من النساء في أنحاء الشرق
 وستتاح الفرصة للكثيرات.األوسط
.ليعشن هذه التجربة

زاوية الحنة

سيقدم مركز األزياء عروضا تجمع بين
الثقافة والتصميم من خالل المالبس
والحقائب الفاخرة وما يرتبط بها من
.حكايات

فعاليات مركز األزياء

فعالية موسيقية ثقافية

فعالية الربابة

المساجد
١٩ ومبنى

فعاليات العمارة والمساجد ولوحات
تعريفية

فعاليات ضيوف قطر

المسرح
المكشوف

فعالية ثقافية

فعالية
مصطفى حسني

المسرح
المكشوف

فعالية ثقافية

فعالية
عمر سليمان

المسرح
المكشوف

فعالية ثقافية

فعالية
نعمان علي خان

المسرح
المكشوف

فعالية ثقافية

فعالية
أحمد الشقيري

4/12/2022

المسرح
المكشوف

 فعالية ثقافية-  متحدثين٦

فعالية
أسطورة محطمة

03 PM - 11 PM
18/11 - 18/12/2022

شارع ابن
الريب

فعالية ثقافية

فعاليات الهدايا

كتارا

مسابقات متنوعة

مسابقة
الفن التشكيلي

كتارا

مسابقات متنوعة

مسابقة
التصوير الضوئي

كتارا

تهدف إلى خلق فرصة للموهوبين من
جميع أنحاء العالم من محبي وعشاق
.كرة القدم لعرض مواهبهم وقدراتهم

مسابقة كتارا
للموهبة الذهبية

Ecuador Embassy
Event: A Franz Del
Castillo Exhibition
Ecuador The
Country of The 4
Worlds

The activities of the Ecuadorean
Embassy, by constructing a mural made
of natural flowers with the flags of Qatar
and Ecuador, also a musical group that
will play traditional music & craftsmen
weaving the Tuquilta hats made of
straw .

Ibn Al Rayb
Street
(Le Vesuvio)

Russian Embassy
Dance
Performance

Studio ballet, “Arabesques Qatar” is
a participant in many International
& Russian competitions such as
Sozvezdie, Tanec, & others. They
will perform the Folklore Dance
performance in Katara.

Ibn Al Rayb
Street
(Le Vesuvio)

Rwanda Events

Cultural Event

Courtyard 28

Special Needs
Kids Event (Qatar
Social Work)

Cultural and interactive activities for
kids with special needs, providing
a rare opportunity to express their
talents.

Building 44
Courtyard

Katara
Handicrafts
Market

QatArt presents a handicrafts market
showcasing different local artists who
will display their artworks & handmade
products, which reflect the unique
Qatari tradition.

Ibn Al Rayb
Street (Khan
Farouk)

Tunisian Cultural
Days Events

An occasion to showcase and
celebrate the rich Tunisian culture and
traditions and Tunisian music.

Building 41
Courtyard

World Cup Photo
Shoot Corner

Photo corner for World Cup fans
session, where they can participate
in a photo session that gives them
unforgettable moments to cherish
their visits to Qatar.

Al Hikma
Courtyard

Al Dar
Cultural
Tent

Al Dar Cultural Tent event combines
culture, and new media, and talk
about culture as a bridge linking the
nations of the world.

Ibn Al Rayb
Street
(Le Vesuvio)

Plaestinian
Events

Cultural Event

Building 41
Courtyard

Sport Engineering
and World Cup
Qatar (Qatar
Engineering
Society)

The Qatar Engineering Society
will link engineering with sports,
World Cup Qatar 2022, in terms
of sustainability and engineering
technologies.

Building 15
(Liwan)

Launching 22
Books about
World Cup

Katara Publishing House will publish
and launch 22 books about the World
Cup in Arabic and English languages

Katara
Publishing
House
Building 13

Puzzle Games
(Qatar Society of
Certified Public
Accountants)

A variety of interactive games such as
puzzle games as well as board games
to be presented by the Qatari society
of certified public accountants

Courtyard
Building 44

Katara Book
Center Events

With the participation of all Qatari
publishing houses under one roof,
presenting their publications to the
public and different activities

Building 38

Club Watch
Center Events

Club Watch events, where beauty and
luxury meet in a wide range of unique
watches and collectibles

Building 46

Novel & Fiction
Center Events

The activities of the Novel Center
place where novelists gather for
discussion, dialogue, and seminars in
the field of the novel

Building 47

Abdullah Bin
Zaid Al Mahmoud
Islamic Cultural
Center – Event

The audience can learn more about
Culture through using VR units with
different languages

Building
18 (Post
courtyard)

Amber Center
Events

Cultural Event

Building 15

Sadu Center
Events

Sadu activities in various products and
types and how to manufacture them

Building 49

Henna Corner

Henna is famous art in the middle east,
during this event many women will
have a chance to experience henna

Al Hikma
Courtyard

Fashion Center
Events

Fashion center events between
culture and design, where different
displays of clothes and luxury bags
and their stories are presented

Building 47

Rababah Event

A cultural musical event

Hikma
Courtyard

Qatari
Guests Center

Mosques & Architecture and Billboards
Events

Mostafa Hosny
Event

Cultural Event

Katara
Amphitheater

08 PM - 10 PM

Omar Soliman
Event

Cultural Event

Katara
Amphitheater

08 PM - 10 PM

Nouman Ali
Event

Cultural Event

Katara
Amphitheater

08 PM - 10 PM

Ahmed
Alshugairi
Event

Cultural Event

Katara
Amphitheater

08 PM - 10 PM

Shattering Myths
Event

6 speakers - Cultural Event

Katara
Amphitheater

08 PM - 10 PM

Gift shops
Event

Cultural Event

Ibn Al Rayb
Street

Fine Art
Compation

Various competitions

Katara

Photography
Compation

Various competitions

Katara

Katar Golden
Talent Compation

This competition gives football fans
from across the world
the opportunity to display their talents
and abilities whilst
showcasing how football inspires
them.

Katara

04 PM - 11 PM
18/11 - 3/12/2022

04 PM - 11 PM
18/11 - 18/12/2022

04 PM - 11 PM
18/11 - 18/12/2022
04 PM - 11 PM
18/11 - 18/12/2022

04 PM - 11 PM
18/11 - 18/12/2022
04 PM - 11 PM
18/11 - 18/12/2022
04 PM - 11 PM
18/11 - 18/12/2022

04 PM - 11 PM
18/11 - 18/12/2022
04 PM - 11 PM
18/11 - 18/12/2022

04 PM - 11 PM

18/11 - 18/12/2022

04 PM - 11 PM
18/11 - 18/12/2022
04 PM - 11 PM
18/11 - 18/12/2022
04 PM - 11 PM
18/11 - 18/12/2022
04 PM - 11 PM
18/11 - 18/12/2022
04 PM - 11 PM
18/11 - 18/12/2022
04 PM - 11 PM
18/11 - 18/12/2022
04 PM - 11 PM
18/11 - 18/12/2022
04 PM - 11 PM
18/11 - 18/12/2022

Masajad
Building 19

المكان

04 PM - 11 PM
18/11 - 18/12/2022
04 PM - 11 PM
18/11 - 18/12/2022

30/11/2022

1/12/2022

2/12/2022

3/12/2022

04 PM - 11 PM
18/11 - 18/12/2022
04 PM - 11 PM
18/11 - 18/12/2022

04 PM - 11 PM
20/11 - 18/12/2022

٢٨ ساحة

18 مبنى
()ساحة البريد

ساحة الحكمة

47 مبنى

ساحة الحكمة

