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DISCOVER WORLD-CLASS EVENTS
15 JUN - 23 NOV

Mathaf: Arab Museum of
Modern Art

16 JUN - 16 JUL

Doha Festival City

24 JUN - 15 JUL

Hyatt Plaza

Paint Palette: Abstract
Art for Children

Summer Festival at
Doha Festival City

Art Factory Workshop

Inspired by the works of Samia
Halaby, Paint Palette encourages
young children to explore art.

Get into the summer groove with
a line up of international stage
shows and activities.

Keep your kids busy! Discover their talents in Planting, Cooking
& Art at Hyatt Plaza

7 - 15 JUL

8 - 19 JUL

9 - 11 JUL

Mall of Qatar

Katara Cultural Village

Landmark Mall

14 - 16 JUL

Lusail Multipurpose Hall

African Circus

Eid Al Adha in
Katara

Landmark Mall Eid Al
Adha Celebration

Alice in Wonderland
– Cirque Show

Celebrate Eid Al Adha with
the world-renowned African
acrobatic circus show.

Join the festivities in Katara to
celebrate Eid Al Adha.

Celebrate Eid with your family
and friends at Landmark Mall.

Follow Alice as she tumbles
down the rabbit hole into a
strange and wonderful land of
fairytales.

20 - 25 JUL

21 - 23 JUL

Mall of Qatar

Lusail Multipurpose Hall

MOQ Eid Al Adha
Celebrations

Aladdin and the magic Lamp
– Cirque Show

Celebrate Eid with your
family and friends and enjoy
the activities

From the collection of a thousand and one nights comes the
grandiose circus performance where good triumphs evil.

28 - 30 JUL

Lusail Multipurpose Hall

Smurfs Musical Live
on Stage
Smurf characters come to life in
this sing-a-long adventure, where
the Smurfs battle Gargamel’s
wicked plans to ruin Spring.
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إصدار يوليو 2022

رزنامة قطر
اكتشف الفعاليات المميزة
 15يونيو  23 -نوفمبر

متحف :المتحف العربي للفن الحديث

 16يونيو  16 -يوليو

 24يونيو  17 -يوليو

دوحة فستيفال سيتي

حياة بالزا

لوحة األلوان :الفن التجريدي
لألطفال

مهرجان الصيف في دوحة
فستيفال سيتي

ورشة الفن

استلهاما ً من أعمال الفنانة سامية
حلبي سيتم تشجيع األطفال في هذه
الورشة على استكشاف الفن.

ادخل في أجواء الصيف مع مجموعة
من العروض المسرحية الدولية و
األنشطة.

اكتشف مواهب أطفالك في الزراعة والطبخ والفنون في حياة
بالزا.

 15 - 7يوليو

 11 - 9يوليو

 19 - 8يوليو

قطر مول

الحي الثقافي كتارا

الند مارك مول

 16 - 14يوليو

صالة لوسيل متعددة اإلستخدامات

االحتفاالت بعيد األضحى
المبارك في الندمارك مول

االحتفاالت بعيد األضحى
المبارك في كتارا

أليس في بالد العجائب –
عرض سيرك

احتفل بعيد األضحى المبارك مع
عرض السيرك البهلواني األفريقي
الشهير عالميًا.

احتفل بالعيد مع أسرتك وأصدقائك
في الند مارك مول.

انضموا إلى االحتفاالت في كتارا
لالحتفال بعيد األضحى المبارك.

وفيه نتبع أليس في مغامراتها عبر بالد
العجائب حينما تسقط في جحر األرنب
وهي تركض وراءه.

 25 - 20يوليو

 23 - 21يوليو

السيرك اإلفريقي

قطر مول

االحتفاالت بعيد األضحى
المبارك في قطر مول
احتفل بالعيد مع أسرتك وأصدقائك
واستمتع باألنشطة.

صالة لوسيل متعددة اإلستخدامات

عالء الدين والمصباح السحري – عرض سيرك
ويأتي هذا العرض المثير من حكايات ألف ليلة وليلة الشهيرة والمعروفة
بأجوائها الساحرة وفيه ينتصر الخير على قوى الشر.

 30 - 28يوليو

صالة لوسيل متعددة اإلستخدامات

عرض السنافر الموسيقي الحي
في هذا العرض تعود الحياة لشخصيات
السنافر الشهيرة ومغامراتها مصحوبة
باألغاني الفلكلورية ،حيث تواجه السنافر
مكائد شرشبيل الشرير الذي يسعى إلفساد
فرحة الربيع.

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