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DISCOVER WORLD-CLASS EVENTS
9 SEP

5 - 10 SEP

1 JULY - 11 SEP

Mathaf: Arab Museum of
Modern Art

Lusail Stadium

Katara Cultural Village

S’hail - Katara International Hunting and
Falcons Exhibition

Dadu Light Atelier
Allowing children to take the
lead and freely discover
concepts about light and
shadow.

S’hail is strongly dedicated to preserve and promote the art of
Hunting & Falconry.

15 SEP

14 SEP

Qatar National Library

Al Arabi Sports Club Indoor Hall

16 SEP

Hamilton International School
Theatre

Philharmonic at the
Library: Schubert’s
Octet

Gopi Sundar Live
Ensemble

Peter and the
Wolf

Members of the PO band together to
perform a captivating musical piece
by Franz Schubert.

A gift for Onam for all South
Indian & Asian communities
along with talented artists.

Join Peter as he embarks on
an adventurous journey.

16 SEP 2022 25 FEB 2023

16 SEP 2022 - 21 JAN 2023

Mathaf: Arab Museum of Modern Art

Mathaf: Arab Museum of
Modern Art

Lusail Super Cup
Match between the winners of
the Saudi Pro League and the
Egyptian Premier League with
a performance by Amr Diab.

16 SEP 2022 21 JAN 2023

Mathaf: Arab Museum of
Modern Art

Taysir Batniji: No
Condition is Permanent
Diverse collection of artwork,
including videos and
installations reflecting on
Palestine.

29 SEP

Al Arabi Sports Club Indoor
Hall

Sophia Al-Maria: INVISIBLE LABORS
daydream therapy

Majaz: Contemporary
Art Qatar

Mucize ‘22 - Harisankar
live in Qatar

First large scale exhibition featuring multimedia to highlight
the importance of storytelling.

The Artist in Residence Alumni
Exhibition will celebrate 5 years
of its programme.

Harisankar is in Qatar to
perform and entertain his
young and passionate audience.
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إصدار سبتمبر 2022

رزنامة قطر
اكتشف الفعاليات المميزة
 1يوليو  11 -سبتمبر

 9سبتمبر

 10 - 5سبتمبر

استاد لوسيل

الحي الثقافي – كتارا

متحف :المتحف العربي للفن الحديث

تجربة َددُ الضوئية

سهيل  -معرض كتارا الدولي للصيد والصقور

كأس سوبر لوسيل

تسمح هذه المساحة التعليمية
لألطفال باالعتماد على أنفسهم في
اكتشاف مفاهيم حول الضوء والظل.

يعكس هذا المعرض االلتزام بتعزيز الموروث القطري العربي لفن
ّ
والصقارة ،والترويج له.
الصيد

مباراة بين بطلي الدوري السعودي
للمحترفين ،والدوري الممتاز المصري،
وحفلة غنائية للفنان عمرو دياب.

 14سبتمبر

مكتبة قطر الوطنية

 15سبتمبر

النادي العربي الرياضي

 16سبتمبر

مسرح مدرسة هاميلتون الدولية

 16سبتمبر - 2022
 21يناير 2023
متحف :المتحف العربي للفن
الحديث

الفلهارمونية في المكتبة:
ثماني شوبرت

حفلة غنائية لجوبي
سوندار

بيتر والذئب

تيسير بطنيجي :دوام
الحال من المحال

أعضاء فرقة أوركسترا قطر الفلهارمونية
يتعاونون م ًعا ألداء مقطوعة موسيقية
آسرة من تأليف شوبرت.

يأتي مهرجان أونام لجميع جمهور
جنوب الهند وآسيا ،باإلضافة إلى
الفنانين الموهوبين.

انضم إلى بيتر وهو ينطلق في
مغامرة مثيرة.

تأمل مجموعة أعمال الفنان تيسير
بطنيجي المتنوعة من صور ،ولوحات
مستوحاة من فلسطين.

 16سبتمبر - 2022
 25فبراير 2023

 29سبتمبر

 16سبتمبر  21 - 2022يناير 2023

متحف :المتحف العربي للفن الحديث

متحف :المتحف العربي للفن الحديث

صوفيا الماريا :العالج بالتأمل

مجاز :الفن المعاصر قطر

ألول مرة على نطاق واسع ي ُقام هذا المعرض الفريد من نوعه؛ ُ
ليضم وسائط
فنية متعددة تقوم بتسليط الضوء على أهمية سرد القصص.

يسلط المعرض الضوء على نجاح
برنامج اإلقامة الفنية ،يحتفل بمرور
 5سنوات على انطالقه.

النادي العربي الرياضي

حفلة موسيقية:
هاريسنكار في قطر
ً
عروضا غنائية
يقدم هاريسنكار
ترفيهية لجمهوره الشاب والشغوف
في قطر.

رزنامة قطر للمهرجانات والفعاليات
اكتشف الفعاليات والمهرجانات بين يديك
قم بتحميل التطبيق
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