
جدول فعاليات دبي
خالل فبراير ومارس
المنصــة  دبــي،  فعاليــات  جــدول  كشــف 
دبــي،  إمــارة  فــي  للفعاليــات  الرســمية 
مــن  لمجموعــة  المدينــة  اســتضافة  عــن 
األذواق  مختلــف  تلبــي  التــي  الفعاليــات 
أوقــات  قضــاء  مــن  الجمهــور  وتمكــن 
الجــاري  فبرايــر  شــهري  خــالل  ممتعــة 

يلــي: مــا  أبرزهــا  المقبــل،  ومــارس 



مهرجان طيران اإلمارات 
لآلداب

3 - 13 فبراير 
ينطلق تحت شعار »ها هي تشرق 

الشمس«، حيث تشكل دورة 
العام الجاري بداية عصٍر جديٍد 

لهذا المهرجان في مدينة الحبتور، 
إضافًة إلى الفعاليات المميزة التي 

يستضيفها إكسبو 2020 دبي.

فبراير 2022

أمسية النجم البريطاني 
بيل بايلي 
4 فبراير في دبي أوبرا 
يجمع الفنان بطريقٍة مبدعة بين 
األعمال الموسيقية المذهلة 
والتفاعل المباشر مع الجمهور 
بأسلوٍب مضحك ومميز.

عرض الراقصين المحترفين كيكا كيسادا  وخافيير مارتوس
5 فبراير في دبي أوبرا 

يتم تقديم أبرز عروض الرقص اإلسبانية على أنغام الموسيقى العربية 
ضمن عرض فالمنكو باشن المفعم بالحيوية والطاقة، والذي يعكس 

االندماج بين الثقافتين.

حفل عبد الحليم حافظ
30 يناير وحتى 27 فبراير  
مدينة الحبتور
يشكل الحفل يشكل فرصًة 
لمشاهدة عبد الحليم حافظ، أحد 
أعظم فناني جيله في مصر، في 
حفٍل موسيقي لم يسبق له مثيل، 
حيث يطل النجم الراحل على المسرح 
باستخدام تقنية الهولوجرام.



أمسية موسيقية كالسيكية ألوركسترا مالطا الفيلهارمونية 
15 فبراير في دبي أوبرا 

برفقة عازف البيانو ميخائيل بليتنيف، المؤسس والمدير الفني 
لألوركسترا الوطنية الروسية.

حفل  عازف البيانو الفرنسي لوكاس ديبارغ
14 فبراير

عرض كالسيكي لعازف البيانو الفرنسي الشهير لوكاس ديبارج الذي 
سيتألق في عرٍض مباشر منفرد خاٍص بيوم الحب.

سهرة لفرقة دبي أوبرا 
الكبرى بعنوان »أنغام بوند«

12 فبراير
تضم السهرة مجموعة من ألحان 

أشهر أفالم جيمس بوند، حيث 
يمكن للضيوف االستمتاع بهذا 
العرض الموسيقي الذي تؤّديه 

أوركسترا مكونة من 25 عازف جاز 
موهوبين من المنطقة. 

حفل موسيقي للمغني الباكستاني الشهير  عاطف أسلم 
11 فبراير - مسرح كوكا كوال أرينا

سيؤدي عروضًا غنائية خاصة بيوم الحب من خالل عدد من أغاني أفالم 
بوليوود الشهيرة.

حفل أوركسترا والية تتارستان السيمفونية
20 فبراير

بقيادة المايسترو والمدير الفني ألكسندر سالدكوفسكي تحت عنوان 
إيحاءات من قازان 

     مهرجان الشرق األوسط السيمفوني 2022 :

حفل لعازف الكمان الشهير الحائز على جائزة جرامي جيل شاهام 
13 فبراير في دبي أوبرا  



تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية
18 فبراير.

يمكن للضيوف خالل هذا التحدي المنافسة للوصول إلى خّط النهاية 
والفوز بالسباق.

طواف اإلمارات 
20 - 26 فبراير
يعد من أبرز وأضخم تحديات 
ركوب الدراجات الهوائية في 
المنطقة، حيث يتنقل المشاركون 
فيه لمسافة 1081 كم في خمس 
إمارات لُتختتم في العاصمة 
أبوظبي

بطولة سوق دبي الحرة 
للتنس
14 - 26 فبراير
سيتوافد إلى دبي أبرز العبي 
والعبات التنس المحترفين من كّل 
أنحاء العالم للمشاركة بها.



أعمال كالسيكية مميزة 
للمؤلف إريك كارل خاصة 
باألطفال
26 و27 فبراير في مول 
اإلمارات

مارس 2022

العرض الموسيقي األول 
من نوعه في دبي لفرقة 
كوين باي كاندل اليت
5 مارس على مسرح كوكا 
كوال أرينا 
يتضمن الحفل الموسيقي 
أبرز أغاني الروك لفرقة كوين 
األسطورية. 

العمل المسرحي 
»العرض األعظم«

6 مارس في كوكا كوال أرينا 
يتميز العمل بإنتاجه الضخم، 

والمقاطع التي يتضّمنها من أفالم 
الرسوم المتحركة المحّببة، مثل 

Frozen وTrolls وMoana، وفيلم 
 .The Greatest Showman

أمسيًة أوبرالية كالسيكية
8 مارس في دبي أوبرا 

السوبرانو األبخازية-الروسية الرائعة هيبال جيرزمافا.



معرض دبي العالمي للقوارب
 9 - 13 مارس

يكتسب شهرته الواسعة ليصبح أحد أكثر الفعاليات البحرية استقطابًا 
للزّوار في المنطقة. 

معرض فنون العالم دبي
16- 19 مارس - مركز دبي 

التجاري العالمي
سيحظى زوار المعرض بفرصة 

مشاهدة أكثر من 3 آالف عمل 
فني و150 فنانًا عالميًا ومعرضًا 

تحت سقف واحد.

حفل  أوبرا دريسدن  في اإلمارات
14 مارس 

يقدم تجارب موسيقية فريدة مع مجموعٍة من الفرق عالمية المستوى 
وأهم العازفين الكالسيكيين المتميزين.

معرض آرت دبي 
 11 -  13 مارس

يشمل مجموعًة واسعة من المعارض والتجارب الفنية التشكيلية. 



عرض فرقة جيبسي كينغز 
30 - 31 مارس على مسرح 

دبي أوبرا 
تقّدم الفرقة أبرز عروض 

الموسيقى المستوحاة من فرنسا 
الجنوبية. 

كأس دبي العالمي
26 مارس على أرض مضمار ميدان للسباقات

عرض للموسيقي 
الكازاخستاني ديماش 

قديبرجن 
25 مارس في كوكا كوال أرينا 

يبرز المغني متعدد المواهب 
بفضل مهاراته االستثنائية في 

العزف على العديد من اآلالت 
الموسيقية ومساحاته الصوتية 

الواسعة.

ويتيح«جدول فعاليات دبي« لسكان وزوار دبي فرصة 
استكشاف الفعاليات المقبلة وشراء التذاكر بسرعة وثقة من 

خالل منصة الشراء الخاصة بالمنصة.

عرض موسيقي حي لعازف 
البيانو هافاسي 
20 مارس في دبي أوبرا
يعود عازف البيانو الشهير 
هافاسي إلى دبي ليقّدم أحدث 
عروضه الموسيقية، بعد نفاد 
التذاكر في جميع الحفالت 
الموسيقية التي أقامها في قاعة 
كارنيجي الشهيرة في نيويورك، 
وويمبلي أرينا في لندن، ودار 
األوبرا في سيدني، إلى جانب 
عروض ال حصر لها في أوروبا.


