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في العيد تلتقي العائالت وتتواصل لتفرح وتضحك سوًيا، يتخلل هذه 
اللقاءات حوارات ال نهاية لها، ُتروى فيها ذكريات وُتجّسد فيها ذكريات أخرى.

سيأخذ عيد إثراء الزائر برحلة احتفالية ُتعيده إلى بهجة الماضي، وتقّدم له أنماط 
جديدة مليئة بالمتعة والمرح، وترّسخ في ذاكرته لحظات سعيدة يتباهى بها 

في المستقبل.
 

ُنرّحب بكم جميًعا لالحتفال بالعيد في مركز "إثراء" 

Eid is when families meet, connect, celebrate and emerge in joy 
and laughter. Families engage in endless conversation, recall 
memories, and year after year, create new ones. 
Ithra's Eid will take visitors through a journey that celebrates joys 
from the past, where Ithra offers outlets to create new joyful 
memories to cherish in the future.

We welcome you all to celebrate Eid at Ithra on:

3-5 مايو، 2022

May 3-5, 2022

4:00-11:00م

4:00pm-11:00pm



العيد في البالزا
Eid at the Plaza

تحت ظل شجرة الحلوى، وأنغام يعلو صوتها أرجاء البالزا احتفااًل بالعيد؛ 
اصنع ذكرى مع أفراد عائلتك بصورة أو حوار.

وحتى تكتمل الفرحة، ابحث عن ُعملة إثراء التي ستحصل عليها من خالل 
المشاركة في أنشطة وفعاليات إثراء المتعددة، لتستطيع الحصول على 

حلوى العيد من مكائن الحلوى التي حولك!

Celebrate Eid under the dazzling candy trees and rejoice in 
melodies around the Plaza; capture the precious memories with 
your family by taking a photo or sharing a conversation. 
To complete the joyful celebration, look for Ithra Coin by 
engaging in the activities and programs in the Center, to collect 
Eid candy from the candy dispensers around you!

3-5 مايو ,2022

May 3-5, 2022

4:00م-12:00ص

4:00pm-12:00am
البالزا

Plaza



Musical Parade

نسير سوًيا في مسيرة استعراضية مليئة باألزياء الملونة واآلالت 
الموسيقية والمواهب المتعددة؛ لننثر البهجة في أرجاء حدائق إثراء.

Let’s walk together in the Lush Garden to witness an 
enchanting musical parade filled with vibrant bursts of colors 
and cheerful music.

مسيرة موسيقيّة 

3-5 مايو ,2022

May 3-5, 2022

يبدأ الساعة 5:30 م

Starts at 5:30pm 
حدائق إثراء

Lush Garden



سيرك العيد 
Eid Circus
بأجواء تملؤها الدهشة، استمتع بعرض السيرك المبهج في واحة المعرفة 

حيث تلتقي الموسيقى والفّن.

In an atmosphere full of amusement, enjoy a delightful circus 
show at the Cultural Oasis where music meets art.

3-5 مايو ,2022

May 3-5, 2022

يبدأ الساعة ٦:30 م

Starts at ٦:30pm 
واحة المعرفة

Cultural Oasis



Musical Performance with
Akram Almatar

أكرم المطر، فّنان سعودي، حاصل على الجائزة الوطنية للثقافة في قسم 
الموسيقى لعام 2021م. قدم العديد من المشاريع الموسيقية الوطنية 

واالجتماعية التي تنقل رسائل المحبة والسالم داخل المملكة العربية 
السعودية وخارجها، وسيرافق الفّنان فرقة البحرين للموسيقى بقيادة 

المايسترو خليفة زيمان. 

Akram Almatar is a Saudi artist who won the National Cultural 
Award for the Music Section in 2021.He has presented several 
national and social musical projects that convey the messages 
of love and peace inside the Kingdom of Saudi Arabia 
and abroad, featuring the Bahrain Musical Band, led by the 
maestro Khalifa Ziman.

أمسية غنائية مع الفنان
أكرم المطر 

Book your ticket now! احجز تذكرتك اآلن 

4-٦ مايو ,2022

May 4-6, 2022

٨:00-٩:15م

8:00pm-9:15pm
المسرح

Theater

https://www.ithra.com/en/programme/2022/akram-al-matar/
https://www.ithra.com/ar/programme/2022/akram-al-matar/


Eid wa Tahaweed

ُيقدم عيد وتهاويد معرًضا فنًيا يعرض فيه تسجيالت قد ُسجلت حديًثا 
ألغاني شعبية ُتؤدى من ِقبل األطفال واألمهات والجدات في أوقات 

التجمع وأوقات إحياء الذكريات، حيث سُتعرض باقة مختارة من طقوس 
الغناء المشتركة بين ضفتي المملكة والدول المجاورة، وإعادة إحيائها 

بعدسة وُفرشة الفنانة غادة الربيع والفنان ُمنير الحاجي وأداء الفنانتين 
الصاعدتين آالء الحجي ورزان يوسف.

بإذن من الفنانة غادة ربيعة ومعرض أثر

Eid wa Tahaweed presents an artist-led, research-based 
exhibition focusing on folk songs performed by mothers and 
children in times of gathering, remembrance and care. Through 
the lenses and brushes of participating established artists 
Ghada Al Rabea, Muneer Al-Hajji and emerging artists Alaa Al 
Hajji and Razan Yusuf; we proudly re-introduce a selection of 
sung rituals shared between the Kingdom's two shores and 
neighboring countries.

Courtesy of artist Ghada Rabea and Athr Gallery

عيد وتهاويد

ابتداءً من 3 مايو

Starts from May 3 

ابتداءً من 4:00 م

Starts at 4:00pm
مدخل المتحف

Museum Entrance



Blast from the Past
مجموعة مختارة من المقاطع الكرتونية والمسرحيات التي ارتبطت بوجدان 

الجماهير من الزمن الجميل، ُتعرض اليوم على شريط ذكرياتنا في حدائق 
إثراء. شاركونا تحدي "قلها بالفصحى" لنثري فرحة العيد، حيث سيخوض 

المشاركون تحدي الدبلجة الفورية من اللهجة العامية إلى الفصحى.

A special collection of 80’s and 90’s cartoons and plays will be 
displayed at the Ithra Lush Garden to take us on an entertaining 
trip down memory lane. Participate in Say It in Fush'a and 
challenge yourself to verbally form an instant dub from informal 
to formal dialect.

ذكريات من الماضي 

3-5 مايو ,2022

May 3-5, 2022

يبدأ الساعة 5:30 م

Starts at 5:30pm 
حدائق إثراء

Lush Garden



استديو عيد إثراء
Ithra Eid Studio

1، 2، 3 ابتسم!
في استوديو عيد إثراء، التقط صورة عائلية مميزة، صورٌة تعيدك إلى حنين 

الذكريات، وأخرى ترّسخ بهجة الحاضر؛ لُتّعلق على رف الذكريات الجميلة.

1, 2, 3… Say cheese!
At Ithra Eid Studio, enjoy an exclusive experience to capture a 
family photo to add to your photo collection, where your photos 
take you back to sentimental memories and others for you to 
embrace the bliss of the present.

3-7 مايو ,2022

May 3-7, 2022

يبدأ الساعة 4:00 م
Starts at 4:00pm 

برج المعرفة، الطابق 3
Knowledge Tower, Level 3



العيد في متحف الطفل 
Eid at the Children's 
Museum 

انضم إلينا في متحف الطفل لنصنع مًعا زينة العيد، لنلعب ونرسم 
ونستكشف ونستمع للحكايات، ونقوم بالكثير من األنشطة الممتعة 

لجميع األطفال.

متشوقون للقائكم! 

Join us at the Children’s Museum to make Eid ornaments,
play, discover, listen to stories, draw, and other activities 
curated for all children!
 
We look forward to meeting you!

3-5 مايو ,2022

May 3-5, 2022

يبدأ الساعة 4:00 م
Starts at 4:00pm 

متحف الطفل 
Children's Museum



لحظة العيد 
Eid Moment 

لحظة نجتمع فيها بحدائق إثراء لحضور عرض مميز لم تشهده من قبل!   

Eid Moment is an amazing moment for all visitors to experience 
together and enjoy at the Lush Garden!

3-5 مايو ,2022

May 3-5, 2022

يبدأ الساعة ٨:15 م

Starts at 8:15pm 
حدائق إثراء

Lush Garden



العيد في معرض الطاقة
Eid at the Energy Exhibit

في هذا العيد يقّدم معرض الطاقة تجربة مثرية تتيح لك تحدي نفسك 
وأصدقائك وعائلتك في برامج مختلفة مثل حل األلغاز، والمشاركة في 

تجربة تحدي الليلة.

تحدي العيد: كيف كانت تعمل األجهزة القديمة؟ إذا ُكنت مستعد لخوض 
التحدي انضم إلينا في معرض الطاقة واختبر معلوماتك العامة.

This Eid, the Energy Exhibit offers an enriching experience 
where you can challenge yourself, friends, and family in different 
activities such as solving riddles and participating in tonight's 
challenge experience.

Eid Trivia: how did old devices work? If you are up for the 
challenge, join us on trivia night at the Energy Exhibit and put 
your general knowledge to the test!

3-5 مايو ,2022

May 3-5, 2022

4:00م-12:00ص

4:00pm-12:00am
معرض الطاقة

Energy Exhibit



Age group: 12+

استمتع بعربات الطعام
Enjoy the Food Trucks



إلى جانب العديد من األنشطة التفاعلية 
وتجارب الطعام المتنوعة

 We also offer many interactive
activities and dining experiences

4:00-11:00مساءً

4:00pm-11:00pm

For more information

لمزيد من المعلومات

https://www.ithra.com/en/programme/2022/ithra-eid/
https://www.ithra.com/ar/programme/2022/ithra-eid/


ابقوا على تواصل معنا!

Keep in touch! 

visitithra

ithra

ithra.live

www.ithra.com

Ithra App

https://twitter.com/VisitIthra
https://www.instagram.com/ithra/
https://www.facebook.com/KingAbdulazizCenterForWorldCulture/
https://twitter.com/Ithra
https://www.ithra.com/en/
https://qrco.de/bbNL56

