ماهو حكايا مسك
ُيعنــى مهرجــان حكايــا مســك بصناعــة احملتــوى اإلعالمــي واإلبداعــي بقيــم ثقافيــة وعلميــة لتحفيــز الشــباب على طرح أفكارهم
والتعبير عنها ،من خالل أربعة أقســام إبداعية وهيُ :محترف الكتابة ،ســاحات الرســم ،معامل األمنيشــن ،اســتديو اإلنتاج.
يطــرح ُمحتــرف الكتابــة ،ورش ونــدوات يف أشــكال الكتابــة وآلياتهــا ،كالكتابــة األدبيــة واإلبداعيــة والســيناريو واملــادة اإلعالميــة،
وقصــص اخليــال العلمــي ،و ُتعنــى ســاحات الرســم بتقنيــات رســم الشــخصيات والقصــص املصــورة ،وغيرهــا مــن فنــون الرســم،وأما
معامــل األمنيشــن فتعنــى بصناعــة محتــوى الرســوم املتحركــة ،وفــن التحريــك والدبلجــة واألداءات الصوتيــة،
كمــا يعــرض قســم اإلنتــاج فــن اإلخــراج والتصويــر ومتطلبــات صناعــة األفــام الطويلــة والقصيــرة ،يصمــم املهرجــان أقســامه
بطريقــة مبتكــرة إلقامــة ورش عمليــة يقدمهــا مجموعــة مــن اجلهــات واملنظمــات املعتمــدة محلي ـ ًا وعاملي ـ ًا ،ويعقــد نــدوات
متخصصــة علــى منصــة كل قســمُ ،تقــدم هــذه النــدوات للمهتمــن بهــذه املجــاالت األربعــة أســماء رائــدة وبــارزة فيهــا.
يصاحب ذلك عروض مرئية على مسرح حكايا ،وحكايا شباب ،وقسم املؤلف الصغير ،وسوق حكايا ،وحكايا تك.
يصاحب ذلك عروض مسرحية ،وحكايا شباب ،وقسم املؤلف الصغير ،وسوق حكايا ،وقسم حكايا تك.
وألن حكايــا الشــغف مســتمرة وبعــد النجــاح الــذي حققــه حكايــا مســك يف مدينــة الريــاض ولنشــر التجربــة و متكــن املزيــد مــن
الشــباب إلطــاق مواهبهــم والتعبيرعنهــا  ،ســيزور حكايــا مســك مدينتــي جــدة والدمــام .

األهداف
•
•
•
•
•
•
•

اكتشاف مواهب الشباب السعودي املبدع وتطويرها واملساعدة يف انتشارها.
ربط التقنية بالقصص التفاعلية املفيدة من خالل تطوير آليات عرض القصص.
إحياء الرتاث املحيك وإعادة إنتاجه رقمياً ليصبح يف متناول أجيال املجتمع.
تعريف الشباب بفرص االستثامر والعمل يف املجاالت اإلبداعية .
صناعة محتوى ترفيهي قيم وهادف لفئة الشباب.
التعريف بالرتاث القصيص املحيل والعاملي.
إكساب الشباب املهارات والخربات من خالل التواصل والتفاعل مع ذوي الخربة واالختصاص.

الرسالة

بث قيم املجتمع ال ُعليا يف أوساط الشباب مبحتوى تثقيفي ممتع
وقوالب وتقنيات عاملية حديثة.

المهمة

إنشاء عامل تعليمي متخصص يف تنمية املهارات الثقافية واإلعالمية لدى الشباب.

القيمة

• يؤمن مهرجان حكايا بأن الثقافة هي القاعدة الرئيسة التي يستند إليها املجتمع يف نهضته العلمية والتقنية
واألدبية.
• التدريــب والتطويــر والتعليــم ،هــو الطريقــة األهــم يف املحافظــة عــى الركيــزة األســاس يف التنميــة اإلجتامعية
واإلقتصاديــة وهو اإلنســان.

أفراد
المجتمع

مدينة جدة
مدينة الملك عبدالله االقتصادية
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ً
من  ٨إلى  ١٢صباحا

ً
من  ٤:٣٠إلى  11مساء
زيارة املدارس والجامعات صبا ًحا

بماذا يتميز حكايا
التفرد

تعد املقاربة ما بني الحكاية
املوروثة الزاخرة مببادئ
املجتمع وقيمه ،وبني
الطرق والتقنيات الحديثة
يف عرض القصة ،من أهم
السامت التي يتف ّرد بها
مهرجان حكايا ،ويجمع حكايا
تحت سقف واحد كافة
أشكال وتقنيات عرض القصة
التاريخية واملوروثة ،بدءاً
بالطرق الشعبية املعروفة
كالرواي والحكوايت ،وح ّتى
أحدث الطرق يف عرض
القصة إلكرتونياً وتقنياً
كالقصة املسموعة واملتحركة
واألمنيشن

األولوية

لطاملا كان مجتمعنا يف
حاجة وطلب مستمر لجهات
متخصصة يف تعليم الشباب
وتدريبهم عىل استثامر
التاريخ والقيم االجتامعية
بشكل عميل يف صناعة
الرسوم املتحركة (األمنيشن)
والقصص بوسائل التقنية
الحديثة وتقنية الوسائط،
للخروج مبحتوى إعالمي
يتسم بالحداثة واألصالة يف
الوقت ذاته ،ولذا كان لحكايا
أولوية السعي لتحقيق هذا
الطموح.

التخصص

الجمع ما بني قيم التعليم
والتدريب والتثقيف يف
مهرجان تُصاغ معظم برامجه
بقوالب ترفيهية ،تفاعلية،
يعد أمراً متخصصاً متقناً
يتميز به حكايا ،خاصة
وأن جميع فعالياته صممت
من قبل مختصني وخرباء
باستشارات عاملية يك تكون
واضحة الرؤى واألهداف.

التأهيل

يأيت مهرجان حكايا زاخراً
بورش عديدة متخصصة
يف الكتابة والتأليف ورسم
القصص املصورة ،والرسوم
املتحركة واإلنتاج واإلخراج،
بحيث تقدم كل ورشة مساراً
دقيقاً ضمن مسارات هذه
الصناعة الضخمة ،ويهدف
املهرجان إىل أن خرج كل
متدرب ،ملتحق بهذه الورش
بقاعدة معرفية متينة يف
هذا املجال ،ومفاتيح تقنية
أساسية ومهمة تخوله
لصقل هذه املعرفة باملامرسة
املستمرة

فعاليات حكايا مسك

مســاحة ُيطلــق فيهــا الشــباب إبداعاتهــم يف مجــال الكتابــة وذلــك لتمكينهــم مــن التواصل واملشــاركة يف أجنحــة العــرض التفاعلية
التــي تضــم أبــرز الجهــات املهتمــة بالكتابــة  ،يتوســطها منــر الكُتــاب الــذي يتفاعــل مــن خاللــه املتحــدث مبــارشة مــع الــزوار،
يطــرح ُمحــرف الكتابــة ورش ونــدوات يف أشــكال الكتابــة وآلياتهــا ،كالكتابــة األدبيــة واإلبداعية والســيناريو واملــادة اإلعالمية،
وقصــص الخيــال العلمــي.

أجنحة الكتابة:

مساحات مخصصة لجهات مهتمه بالكتابة حيث ميكن للزائرالتحدث إليهم والتعرف إىل تجاربهم وخدماتهم عن قرب.

ورش الكتابة:

ورش متخصصــة للشــباب مــن  15إىل  35ســنة مــن الجنســن ،حيــث يقــوم نخبــة مــن األدبــاء واملبدعــن بتدريــب املشــاركني
بطريقة تفاعلية لتطوير املفاهيم األساسية يف الكتابة يف موضوعات متميزة منها			 :
			
الكتابة اإلبداعية.
الكتابة املرسحية.
كتابة السيناريو.

منبر الكتاب:
يتفاعل من خالله املتحدث مبارشة مع الزوار يحيك لهم تجاربه ،نهل خربته ،صميم تخصصه.

ســاحة إلطــاق إبداعــات هــواة الرســم الشــباب ومحــريف مجاالتــه املختلفــة مــن خــال التفاعــل مــع أجنحــة العــرض املخصصــة
للرســامني املحرتفــن ومتابعــة الرســم املبــارش عــى منصــة الرســام املحــرف الــذي يعــرض إبداعــه ويشــارك أدواتــه ويلهــم الــزوار
 ،تطــرح ســاحات الرســم ورش متخصصــة يف تقنيــات رســم الشــخصيات والقصــص املصــورة وغريهــا مــن أشــكال الرســم.

أجنحة الرسامين المحترفين:

مســاحات مخصصــة لعــدد مــن الرســامني يف مجــال القصــص املصــورة  ،والكاريكاتــر والرســوم التعبرييــة يعــرض فيهــا الرســام
إبداعــه .

ورش الرسم:
ورش متخصصــة للشــباب مــن  15إىل  35ســنة مــن الجنســن يقــوم بهــا نخبــة مــن الرســامني املحرتفــن واملبدعــن يف مواضيــع
متميــزة مثــل :
رسم الشخصيات .
رسم السكيتشات وتوزيع العنارص بالصفحة.
أساسيات تحبري الرسوم الكرتونية .

منصة الرسامين:

يشارك فيها الرسام املحرتف أدواته ويعرض إبداعه ويرسم مبارشة أمام الزوار.

مســاحة ملبدعــي ومحــريف تحريــك الرســوم والشــخصيات الكرتونيــة يتشــاركون شــغفهم مــع األنيميتــور يف مســاحات العــرض
حيــث يتحدثــون عــن أدواتهــم وتقنياتهــم يف نــدوات خاصــة عــى املنصــة ،تطــرح معامــل األمنيشــن ورش متخصصــة بصناعــة
محتــوى الرســوم املتحركــة ،وفــن التحريــك والدبلجــة واألداءات الصوتيــة.

أجنحة الرسوم المتحركة:

مساحات مخصصة ملنتجي األمنيشن من جهات وأفراد مستقلني الستعراض أعاملهم ومشاركة شغفهم مع الزوار.

ورش التحريك:

ورش تدريبيــة متخصصــة للشــباب مــن  15إىل  35ســنة مــن الجنســن  ،يحصــل فيهــا املتــدرب عــى أساســيات تحريــك الرســوم
الكرتونيــة ويتعــرف عــى أحــدث الربمجيــات يف مجــال األمنيشــن مــن خــال مواضيــع متميــزة:
تحريك شخصية كرتونية.
الدبلجة والتعليق الصويت.
مراحل صنع املسلسل الكرتوين.

منصة التحريك:

يعرض املبدع أدواته ويشارك الجمهور شغفه وتجاربه يف مجال صنع الرسوم املتحركة وتحريكها
والدبلجة الصوتية.

مســاحة تجمــع مخرجــي ومنتجــي األفــام وبرامــج اليوتيــوب ليتبادلــوا خرباتهــم وتجاربهــم مــع جهــات رائــدة يف أجنحــة العرض
بحيــث يســمح لــزوار االســتديو االســتمتاع مبشــاهدة تجــارب املخرجــن عــى املنصــة ،يطــرح اســتديو اإلنتــاج ورش تدريبيــة
متخصصــة يف فــن اإلخــراج والتصويــر ومتطلبــات صناعــة األفــام الطويلــة والقصــرة.

أجنحة اإلنتاج:

مساحات تجمع الجهات واألفراد املختصني مبجاالت اإلنتاج واإلخراج ،لتبادل الخربات والتعارف فيام بينهم.

ورش اإلنتاج:

ورش متخصصــة للشــباب مــن  15إىل  35ســنة  ،تقــدم يف موضوعــات مكملــة ملجــال صناعــة القصــة يقدمهــا نخبــة مــن املتخصصــن
يف مجــال اإلنتــاج والتصويــر منهــا:
مرحلة مابعد اإلنتاج.
من املحيك إىل مريئ.
احرتافية التصوير.
صناعة الفيلم السيناميئ.

منصة اإلنتاج:

يتحدث فيها الشباب عن إلهام الفكرة وصناعة الحبكة ودقة التصوير واحرتافية اإلخراج .

مسرح حكايا
يعرض املسرح عروض متنوعة برسائل قيمة وهادفة تشمل:
عــروض مســرحية تقدمهــا أهــم الفــرق املســرحية التــي تضــم نخبــة مــن الشــباب الســعودي الــذي شــارك يف
املســرح العاملــي وحائــزة علــى جوائــز.
حكايا املرابطني وفيها يشارك اإلعالمي الذي عايش املرابطني جتربتهم ومشاعرهم.
عروض األفالم املتميزة التي حازت على جوائز ومن إنتاج أو كتابة أو تصوير الشباب السعودي املبدع.

حكايا شباب
يلتــف الــزوار حــول الــراوي لالســتمتاع بأحاديثــه وقصصــه التــي يتنــوع محتواهــا مــا بــن اإلرث احمللــي والعاملــي
يف موضوعــات متنوعــة:
التاريخ اإلسالمي والعربي.
التراث احمللي .احلكم واألمثال .الثقافة العامة.

سوق حكايا
عالم القصص والروايات وأدوات ولوحات الرسم وتقنيات التحريك والتصوير املتاحة للعرض واإلقتناء.

حكايا تك
معــرض للمحتويــات الرقميــة واألجهــزة املتطــورة يف عــرض احلكايــات وصنعهــا ،يحتــوي هــذا القســم علــى كل مــا
يتعلــق باألجهــزة واحللــول الرقميــة والتطبيقــات اإللكترونيــة التــي تســاعد يف صنــع احلكايــا وتطويرهــا وعرضهــا
بطــرق متقدمــة .

المؤلف الصغير
أتاحــت فعاليــة املؤلــف الصغيــر لألطفــال مــن عمــر  7إلــى  14ســنة اســتخدام تطبيــق يســاعدهم يف صناعــة القصــة
بــدء ًا مــن الفكــرة و كتابــة القصــة مــرور ًا بالرســم إلــى أن يصــل إلــى إنتــاج قصــة قابلــة للنشــر وذلــك مــن خــال
محطــات رئيســة:

 جلسة تدريب تفاعلية:ألهم املدرب األطفال يف صنع قصصهم ويعرفهم بأساسيات صناعة القصة.

 صناعة القصة:فيها صنع الصغار القصة القصيرة باستخدام تطبيق املؤلف الصغير.

 النشر الفوري:نشر كل طفل قصته إلكتروني ًا بحيث حصل الطفل وذويه على النسخة اإللكترونية أو املطبوعة من القصة.

ً
 ..شكرا ..

