
 

 1رقم  صحفيالبالغ ال
 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي  11الدورة 
 بطنجة  2017أكتوبر  24إلى  23من 

 
ر، من مختلف ربوع المعمو ككل سنة ومنذ عشر سنوات، الموعد مع عشاق المسرحيتجدد 

ممتدة رة اللمهرجان الدولي للمسرح الجامعي، في الفتلمن خالل تنظيم الدورة الحادية عشر 
، والذي ينظم هذه السنة من طرف جامعة عبد المالك 2017أكتوبر  28وإلى  23 من

  طنجة.بيير السعدي من خالل جمعية العمل الجامعي التابعة للمدرسة الوطنية للتجارة والتس
 

ب يشكل هذا الحدث الفني السنوي فرصة للقاء بين مختلف الفاعلين في مختلف شعب أ
ات ية طالبية تختلف عن باقي زوايا التعاطي مع مكونالفنون، من خالل مقاربة شباب

كما ستشكل هذه الدورة فرصة سانحة للقاء بين  ي في إطارات أخرى؛العرض المسرح
 رحيشباب مولع بالمسرح ومجموعة من الرواد والمحترفين خبروا دواليب اإلبداع المس

 .وتفاصيله
 

 و المواهب ،المتميزة المسرحيةالكتشاف العروض مناسبة تظاهرة فقد أصبحت هذه ال
، دةمتعد ةدبلوماسية ثقافية مغربيتفعيل ، من خالل الصاعدة و االنفتاح على ثقافة الغير

لسالم افة او منبرا إلشاعة الوعي و نشر ثق ،هموم اإلنسان و الوطنإضافة إلى التعاطي مع 
اس لتمل الجهد و االتي أصبحت تحتم علينا بذ ،خصوصا في ظل األوضاع العالمية الراهنة

 لضمان غد أفضل.النضج 
 

دة منذ ع ،سييرالمكونة من عدد من طلبة المدرسة الوطنية للتجارة والت ،تقوم اللجنة المنظمة
من  أساسيا رقما، الذي أصبح العرس الثقافيالمتقن لكل تفاصيل هذا باإلعداد  ،أشهر

 وبين مختلف الجامعات العالمية. ،المواعيد الثقافية بمدينة طنجة
 

ت لقارالممثلة  ،ترشيحا من مختلف الجامعات العالمية 54توصلت اللجنة المنظمة ب 
ار عتبوأخذا بعين اال من طرف لجنة مختصة، ، وبعد دراسة إدارية وتقنية وفنية،ةالخمس

شر لع مثالاإلمكانيات المتواضعة للجهة المنظمة، فقد تم االكتفاء بأربعة عشر عرضا م
 دول، حاملة إلى مدينة طنجة كل قيم التعايش ومبادئ السالم.

 
ومن  حقة،كما سيتم تقديم مختلف التفاصيل األخرى المرتبطة بالمهرجان في البالغات الال

قة مسابذلك برنامج الدورة وأعضاء لجنة التحكيم والمكرمين، إضافة إلى الفرق خارج ال
 والورشات والتوقيعات.

 

  بنا على: االتصالللمزيد من المعلومات، المرجو 

Pour plus d’informations, veuillez contacter le comité organisateur : 

Fitutanger@gmail.com 
www.facebook.com/fitut.ma 

www.fitut.ma 

http://www.fitut.ma/


 

 

 

Communiqué de Presse N° 1 

Lancement de la 11ème édition du Festival International 

du Théâtre Universitaire de Tanger 

du 23 au 28 octobre 2017 

  

Après avoir célébrer sa première décennie, Le Festival International du 

Théâtre Universitaire de Tanger revient en sa 11èmeédition. 

  

Du 23 au 28 octobre 2017, le festival viendra raviver la ville cosmopolite et 

exposera au public une panoplie de pièces théâtrales de troupes venant des 

quatre coins de la planète.  Pour la même occasion, un hommage aux grandes 

icônes du théâtre marocain aura lieu. Des ateliers, tables rondes et master class 

seront également organisés. 

Le festival sera inauguré par un carnaval dont l’itinéraire, la sélection 

officielle ainsi que le programme officiel de cette édition seront communiqués 

très bientôt. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter le comité organisateur : 

Fitutanger@gmail.com 

www.facebook.com/fitut.ma 

www.fitut.ma 

0662666338 
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