
فول..مع من يمكنك أن تتقابل؟ ميت
لدى جمـيع الفـنون أصداء  هو شخـصية مـسرحية ذات   ا$ـهرج 

 الشعبية، بدءًا من ا&راجوز و فنون الكوميديا ا)يطالية وحتى شخصيات شكسبير ا$سرحية وا$ايم. وتعني ميت فول
ية  وهىبالعرـب فول اـلصغيرة،  من ـحبات اـل شعبية مئة حـبة  لة اـل فول.  ا&ـك كرة ـميت  في ـمصر، حـيث ـنشأت ـف شهيرة   اـل

 وميت فول هو أيضـاً مجتمع صغير.. لذا، تعال وانضم إلى ميت فول.نت وقابل العديد من ا&صدقاء ا$هرج%، الحكيم
 منهم وا$رِح، الثائر منهم والهادئ، الغريب منهم والبارع، وجميعهم يعملون معـاً من أجل تقديم عروض عظيمة، حيثما

وُجِدوا ...

ما هو ميت فول.نت؟
  يقوموا بعرض أعمالهم، أنميت فول.نت هو نقطة التقاء على أساس مهني حيث يستطيع العاملون بقطاع فنون ا&داء

 وتبادل الخبرات ا$هنية، وبناء التعاون بينهم. ويهدف ميت فول إلى تحس% الجودة الفنية لفنون ا&داء عن طريق توفير
 أداة سهلة ا(ستخدام لجميع الذين يعملون في القطاع من أجل ا$ساهمة في بناء شعور حقيقي ونشيط با(نتماء لهذا

 ا$جتمع، ويكون متخطيـاً لجميع الحدود الجغرافية وا$عنوية.

من هم ا"شاركون في فنون ا$داء؟
يع وكذلك جـم فردي أو جـماعي،  لى ـمستوى  سواء ـع إخراج،  لى  مل ـع من يـع كل  شمل  نون ا&داء لـي طاع ـف نا ـق قد عر+ـف  ـل
 أنواع الفنون من مسرح ورقص وسيرك وموسيقى، بجميع فروعها وتشعباتها. إننا نهدف إلى بناء منصة شاملة تسمح

&عضائها بتبادل الخبرات، سواء كانوا يعملون على ا$سرح أو من وراء الكواليس.

مزايا العضوية بميت فول
يساعد ميت فول أعضاءه على :

التربيط مع أكبر عدد من العامل# في قطاع فنون ا$داء
ربط ب% ا&ـعضاء عبر ها ـلكل الذين يعملون في مجال فنون ا&داء وذلك عن ـطريق اـل  يوفر ـميت فول بيئة آـمنة ـيسهل اـلوصول إلـي
 القارات لكي يلتقوا ويتشاركوا في أعمالهم، با)ضافة إلى إمكانية التعاون من أجل أعمال مستقبلية. يهدف ميت فول إلى تسهيل
 عملية البحث والعثور على ا$حترف% الذين يعملون في قطاع فنون ا&داء من ذوي ا(هتمامات وا&هداف ا$تشابهة ويبحثون عن

متعاون% محتمل% في مختلف البلدان.
 يـمكن ل'عضاء أن يـنشئوا مدونات ومجموعات مناقشة حول موضوع ـيكون ـمحل اهـتمامهم. يسمح ميت فول ل'عضاء
ها. قدمونها، سواء هم أو ا$ؤـسسات التي يعـملون ـب رها من اـلفرص التي ـي  با)ط*ع ـعلى ا$ـناسبات وورش الـعمل وغـي
رفع الـوثائق والفـيديو والكـتب ا(ليكترونـية، يمـكن موارد عـلى الـشبكة. فـعن طـريق   ويمـكن ل'عـضاء أن يقـوموا بخـلق 

للمستخدم% أن يقوموا باعطاء تقييمات على ا$وارد، أو يقوموا بتعديلها والتعليق عليها، )بقائها ناشطة ومتجددة.

الترويج للعروض
من –يمـكّن فراد وا$جمـوعات ا$نظـمات الفنـية، ا$ؤسـسات التعليمـية، ا&جـهزة ا$مـولة، وغيـرها  من ا& فول ك*ً    مـيت 

من ـتـبادل اـلـخبرات الفـنـية وا)هتـمـامات – كالفرق وا$جـمـوعات الفـنـية  صغر حـجـمـاً  وكذلك التجـمـعات ا&  اـلـشبكات، 
صميم،  مقطـوعة ية، ـت شطتهم مقطـوعة فـن عن أـن با)ع*ن  وموا  كن ل'ـعضاء أن يـق ما يـم شطتهم. ـك زيز أـن  -ا)بداعـية وتـع

استمارة طـلب ما  وسيقية، أو رـب    والترويج لها على ا$وقع. ويمكن أن يقوموا بتربيط مجموعاتهم بوسائل ا(ع*م،- ـم
 ا$دونات وا$واقع ا(جتماعية. ونحن نعمل حاليـاً على تمك% ا&عضاء من بيع التذاكر والسلع، وموارد أخرى كا$وسيقى

والكتب ا)ليكترونية وا&دوات.

البقاء على اط%ع
في مختـلف ا$ـواقع ا(لكتروـنـية والنـشرات الفـنـية بالفنون ا(دائـية ا$نـشــورة  فول بجـمع ا(خـبار ا$تعلـقة   يـقوم ـمـيت 
افة لى ا(ـعضاء ـك فول ـع يت  سهّل ـم ما  واحد. ـك كان  ها بـم ها وا(ط*ع علـي سهيل الـبحث عـن هدف ـت جرائد ـب  وا$دونات واـل

فرص العمل والتموبل والتواربخ ا$حددة لتقديم الطلبات.
 يقوم ا(عضاء باضافة مواعيد مشاريعهم واماكن عرض الندوات وورش العمل وا$ؤتمرات فيتمّ جمعها في جدول يسهّل

على باقي ا(عضاء وزوّار ا$وقع ا(ط*ع عليها.

شركاء ميت فول
مع فول، ونـسعى بنـشاط للتـعاون  شاملة وحديـثة &عـضاء مـيت  طرق لـتوفير معلـومات  عن   نـحن نبـحث بـشكل دائم 
 الشبكات وا$نظمات ا&خرى العاملة في منطقة حوض ا$توسط وما وراءها. يتمّ التركبز حاليـاً على إقامة جسر يربط

ب% جانبي ا$توسط، من أجل خلق مركز ت*قي للعامل% بفنون ا&داء بأوروبا وشمال أفريقيا.
قامت مفوضية ا(تحاد ا&وروبي الثقافية بالقاهرة  بدعم الجزء ا(ول من مشروع ميت فول.


