
 

 
 
 

روط عامةش  

 

( املشاغل )أماكن العمل   –لالستوديوهات   

�� 

 بيوت الفنان�ن

 

 محطات حوش قندح

 و

مساحات فنية –بيت الز�بق   

 

دائرة الشؤون الثقافية وا�جتمعية �� بلدية رام هللا �� املسؤول عن إدارة بيوت الفنان�ن والعمل املباشر  مع  -

 الفنان�ن/ات املستقل�ن املستفيدين من املشروع 

/ ات  العامل�ن/ ات واملقيم�ن/ ات  �� مدينة رام هللا املستقل�ن االستوديوهات ( املشاغل) مخصصة للفنان�ن -

 ومحيطها

 ع�� االستوديوهات مخصصة النتاج أعمال فنية خالل ف��ة اإلشغال  -
ً
فكرة املشروع األولية ال�ي يتقدم ��ا استنادا

 الفنانون/ات

الفنون البصر�ة (بما ف��ا  :�ستقبل االستوديوهات طلبات �� مجاالت فنية مختلفة م��ا ع�� سبيل املثال ال ا�حصر -

واألدب، إضافة أي  والفيديو آرت) والفنون األدائية (بما ف��ا املوسيقى واملسرح) التصو�ر الفوتوغرا��،الرسم، و 

�� آخرون  واإلعالم االجتما��، كما �ستقبل مشاريع يتقدم ��ا فاعلون   التصميم ، وفن الصوت، وفن اإلضاءة

توثيق و عملون ع�� جمع، �� مجال ال��اث الثقا�� الالمادي، � ون/ات باحث ون/اتفنانمن بي��م املشهد الثقا��، 



 

 
 

و�نتاج أعمال و/أو منشورات، و/أو أبحاث من و�� املوروث الثقا�� الشع�ي الفلسطي�ي، و���ك�� ع�� املشاريع ال�ي 

 تبحث �� مدينة رام هللا ومحيطها، بما يتناسب مع طبيعة املساحات املتاحة

أية أجهزة أو معدات �عد التأكد من أ��ا  االستوديوهات مجهزة بأساسيات العمل، والفنانون/ات �ستطيعون جلب -

 تتناسب مع مساحات وطبيعة املبا�ي

 أي داعم�ن أو شر�اء  أو ممول�ن ألي مشروع ينتج ��  بيوت الفنان�ن يجب ذكره بوضوح  �� طلب اإلشغال -

  توفر بلدية رام هللا االستشارة الفنية والدعم اللوجس�ي للفنان�ن/ ات الذين �شغلون االستوديوهات -

ع�� الفنان�ن/ات الذين �شغلون االستوديوهات نقاش عملهم إثناء عملية االنتاج مع مجموعات متخصصة أو  مع  -

 مجموعات من ا�جتمع ا�ح�� ( تقوم بلدية رام هللا بالدعم اللوجس�ي لھ )

 تنظم أيام مفتوحة ل�جمهور لز�ارة االستوديوهات خالل عمل الفنان�ن/ات و�ال��تيب معهم -

ل فنان/ة ممن �شغلون االستوديوهات ورشة عمل واحدة ع�� االقل خالل ف��ة إشغالهم ل�جمهور العام و/ يقدم �  -

 أو �جمهور متخصص بالتنسيق مع دائرة الشؤون الثقافية وا�جتمعية �� بلدية رام هللا

ولوجس�ي و�داري  من الفنانون/ات الذين �عملون ضمن آلية الر�ط ب�ن مشاريعهم وا�جتمع ا�ح�� يتلقون دعم ف�ي  -

 قبل طاقم بلدية رام هللا

 إلدارة امل�ان يوميا وتأم�ن متطلبات ا�حياة فيھ �� مبالغ رمز�ة يتشارك الفنانون املستفيدون من ( األستوديوهات )  -

 مساء 9:00صباحا وح�ى الساعة  8:00العمل داخل األستوديوهات مفتوح من الساعة  -

التعاون والتنسيق واح��ام ا�خصوصية ب�ن الفنان�ن/ ت املقيم�ن �� االستوديوهات شرط أسا��ي وجوهري  -

 الستمرار الفنان�ن/ات ، وكذلك اح��ام البيئة ا�حيطة 

، شروط استخدام األستوديوهات وتوا�عها خاضعھ لشروط استخدام مرافق بلدية رام هللا األخرى ويسري عل��ا -

 وط اإلشغالوغ�� ذلك يخل �شر 

 ب�ن بلدية رام هللا و الفنان�ن/ات  ممن �شغلون املبا�ي بتفاصيل اإلشغال  تفصيلية  توقيع اتفاقية -

 


