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Merely a Smell – Maher Abi Samra
On a boat bringing aid to a besieged Beirut, a loudspeaker lauds the 
passengers for their courage in coming to the rescue of the afflicted. 
From under the rubble of destroyed buildings, relief workers pull the 
bodies of the dead. Moving between light and darkness, life and its 
extinction, bodies redraw the boundaries of other bodies, the smell  
of death cloaking all.  
[Video, 7 minutes, Arabic & English with English & Arabic subtitles]

Mdardara – Ziad Antar
Straddled between video art and a how-to video, this short film depicts 
what seems to be the recipe for "mdardara", a Middle Eastern lentils-
and-rice dish. Shot with Super 8 in natural light, it presents an image  
of such great simplicity it verges on an illustrated diagram.  
[Super 8, 3 minutes]

Print 1 – Nadim Asfar
"There are moments when a tree, sticking out of a wall, is sufficient  
to remind us of the existence of forests." (Marguerite Yourcenar)  
In August 2004, I fell in love.  
[Video, 15 minutes, French and Arabic versions]

You Can Come In – Mahmoud Hojeij
When my father asked me to take his picture in front of our house in 
South Lebanon, I automatically thought of asking him to stand in front 
of the entrance so that the sign appearing on the front door would be 
part of the portrait. The image included my father, the house, the South, 
my family, my childhood, my education, filmmaking, war, Israel, and the 
sign, which read "You can come in". You could come into all of these if 
you stepped into the picture: the portrait I am still trying to make of  
my father.  
[Video, 23 minutes, Arabic with English subtitles]

Nights and Days – Lamia Joreige
Based on notes written and filmed during summer 2006, this film 
recounts the experience of war in a personal way. It reflects on the 
passage of time, the waiting, the fears, and the transformations wrought 
by this war, while questioning the relationship between image and 
sound. It also reflects on the notion of "beauty" versus "horror": most  
of the images are of "beautiful" urban or natural landscapes, where only 
a detail may betray the presence of war and its violence.  
[Video, 17 minutes, Arabic and English versions]
This film was made with the support of Ashkal Alwan & ..né.à Beyrouth 
Film Fund.

July Trip – Wael Noureddine
Of the 1980s war in Lebanon, I retain but one image from my childhood 
memory: that of Israeli tanks travelling up a Beirut street. The gaze has 
been confiscated by journalists, hijacked by their "apparent" objectivity. 
This film de-scribes the reality of the July War on Lebanon without 
pretending to be the objective eye. It bears witness in images.  
[16mm & Video, 35 minutes, Arabic with English subtitles]

(Posthume) – Ghassan Salhab
For the time being, fiction is being swept aside by the so-called real. 
Turned to stone by the sudden trail of events, it has simply lost its 
place. And maybe it has been swept away for good. (Posthume) is a 
video essay doubly haunted by the present absence of fiction and the 
omnipresence of the real.  
[Video, 28 minutes, Arabic]

Biographies

Maher Abi Samra
Born in Beirut in 1965, Maher Abi Samra studied theatre at the Lebanese 
University, and majored in audiovisual studies at the Institut National 
de l’Image et du Son in Paris. He worked as a photographer for Lebanese 
newspapers and for Agence France Press and Reuters. He wrote and 
directed several documentaries, including Mariam (2006), Rond-Point 
Chatila (2004), Women of Hezbollah (2000), and Building on the 
Waves (1995).

Ziad Antar
Ziad Antar was born in 1978 in Saida, Lebanon. He studied agricultural 
engineering at the American University of Beirut (AUB), and has worked 
in video and photography since 2002. He attended a one-year residency  
in Le Pavillon du Palais de Tokyo, Paris in 2003, as well as a residency 
in l’Ecole Nationale Des Beaux Arts de Paris, Programme de la Seine 
in 2004. His photography and videos have been shown at the Centre 
Georges Pompidou and Palais de Tokyo in Paris in 2006. His work has 
also been featured in the International Oberhausen Short Film Festival in 
2006, Videobrasil, Sao Paolo in 2005, Docudays, Beirut in 2004, and the 
Lebanese film festival "..né.à Beyrouth" in 2004. He currently resides 
between Saida and Paris.

Nadim Asfar
Nadim Asfar is a photographer born in Lebanon in 1976. He studied at 
the Lebanese Academy of Fine Arts (ALBA), and at the L’École Nationale 
Supérieure Louis Lumière in France. In 2005, his photography project 
Présence was exhibited at the L’Institut du Monde Arabe, Paris, and 
went on in 2006 to GL Strand, Copenhagen, and Centro Andaluz de Arte 
Contemporaneo, Sevilla. His photography project Juin was on show at 
Galerie Fadi Moghabghab, Beirut in 2004. Asfar received the "Young 
Plastic Artist" prize at the "Salon d’Automne de Paris" in 2003, as well  
as the prize for best short film for his video Trouble at the European  
Film Festival, Beirut in 2001.

Mahmoud Hojeij
Mahmoud Hojeij is a video artist, filmmaker and writer born in Lebanon 
in 1975. He studied communication at the European Graduate School, 
Saas - Fee Wallis, Switzerland, and majored in media studies at the 
New School University, New York. His films include Wish you Were 
Here, Memories of Ras Beirut (2006), Tell Me Something (2006), Sa 
Carapace (2006), Transit Visa with Akram Zaatari (2001), Shameless 
Transmissions (2000), and Once (1998). He co-edited the following 
books on photography and video: Performing Images with Ziad Antar 
(2006), In-Pose with Diana Dilworth (2003), and Transit Visa with 
Akram Zaatari (2001).

Lamia Joreige
Lamia Joreige was born in 1972. She lives and works as an artist 
and filmmaker in Beirut. Her work has featured in various local and 
international exhibitions, festivals, and publications. Her installations 
include Je d’Histoires (2006), Objects of War (1999-2006), Replay 
(2000), and Le déplacement (1998-2000). Her documentaries include 
A Journey (2006), and Houna Wa Roubbama Hounak (2003). In 2002, 
she made the video Replay (Bis). Joreige has published two books:  
Time and the Other (2004), and Ici et peut-être ailleurs (2003).

Wael Noureddine
Born in Beirut in 1978, Wael Noureddine began his career as a journalist. 
He studied cinematography at the Sorbonne, Paris. He has made the film 
trilogy on Lebanon, Here in Beirut (2001), Ça sera beau: From Beirut 
with Love (2005), and July Trip (2006). His films have been screened 
at numerous local and international festivals.

Ghassan Salhab
Ghassan Salhab was born in Senegal in 1958. He has written and 
directed three feature films: The Last Man, which screened at Locarno 
and Montpellier film festivals in 2006, Terra Incognita, selected by 
Cannes Film Festival in 2002, and Beyrouth Fantôme, shown at Trois 
Continents Nantes in 1998. His short films and videos include Narcisse 
Perdu (2004), Mon Corps Vivant, Mon Corps Mort (2003), La Rose de 
Personne (2000), Baalbeck (1999) (with Akram Zaatari and Mohamad 
Soueid), Afrique Fantôme (1994), and Après la Mort (1991).  
He currently teaches film at the Lebanese Academy of Fine Arts (ALBA).
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Mohammed Farhat, Wael Jamaleddine & Dar El Kotob, Moukhtar Kocache,  
Vasif Kortun, Wietske Maas, Leila Mroue, Antoine Schweitzer, Rasha Salti, Roy Samaha, 
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info@ashkalalwan.org / www.ashkalalwan.org

 VIDEO WORKS
06:40pm Please Rewind Me Later – Roy Samaha (33’)

07:15pm Ghosts Have No Shadow – Malek Anouti (25’)

07:40pm Brain Cells – Rania Rafei (14’)

07:55pm Break

08:10pm Affinity – Corine Shawi (30’)

08:40pm 210 Meters – Ahmad Ghosien (10’)

08:50pm 2mg of Rotten Blood on Pure White Snow  
 – Rami Sabbagh (20’)

09:10pm Break

09:25pm Schluss the Warrior – Ziad Saad (3’)

09 :30pm Slippage – Ali Cherri (12’)

09:45pm As I Recall – Rima Kaddissi (13’)

10:00pm That “Other” City – Anthony Abou Khalifé (30’)

10:30pm Raafat Al Hajjan the Third – Ali Kays (14’)

Sunday April 15 

 TIME LAPSE 
05:00pm July Trip – Wael Noureddine (35’)

05:35pm Merely a Smell – Maher Abi Samra (7’)

05:45pm Nights and Days – Lamia Joreige (17’)

06:05pm Break

06:20pm Mdardara – Ziad Antar (3’)

06:25pm You Can Come In – Mahmoud Hojeij (23’)

06:50pm Print 1 – Nadim Asfar (15’)

07:05pm (Posthume) – Ghassan Salhab (28’)

07:35pm Break

 SUMMERTIME 
08:00pm Summertime – Chérine Debs-Harfouche,  

Nadine Ghanem, Joanne Issa, Hisham Jaber,   
Rania Majed, Rania Rafei, Halim Sabbagh,  
Rana Salem, Myriam Sassine, and Corine Shawi (80’)

Thursday April 12 

 VIDEO WORKS 
07:15pm Schluss the Warrior – Ziad Saad (3’)

07:20pm Slippage – Ali Cherri (12’)

07:35pm As I Recall – Rima Kaddissi (13’)

07:50pm That "Other" City – Anthony Abou Khalifé (30’)

08:20pm Raafat Al Hajjan the Third – Ali Kays (14’)

08:35pm Break

08:50pm Affinity – Corine Shawi (30’)

09:20pm 210 Meters – Ahmad Ghosien (10’)

09:30pm 2mg of Rotten Blood on Pure White Snow 
 – Rami Sabbagh (20’)

09:50pm Break

10:05pm Please Rewind Me Later – Roy Samaha (33’)

10:40pm Ghosts Have No Shadow – Malek Anouti (25’)

11:05pm Brain Cells – Rania Rafei (14’)

Friday April 13 

 TIME LAPSE 
07:00pm July Trip – Wael Noureddine (35’)

07:35pm Merely a Smell – Maher Abi Samra (7’)

07:45pm Nights and Days – Lamia Joreige (17’)

08:05pm Break

08:20pm Mdardara – Ziad Antar (3’)

08:25pm You Can Come In – Mahmoud Hojeij (23’)

08:50pm Print 1 – Nadim Asfar (15’)

09:05pm (Posthume) – Ghassan Salhab (28’)

Saturday April 14 

 SUMMERTIME
05:00pm Summertime – Chérine Debs-Harfouche,  

Joanne Issa, Hisham Jaber, Nadine Ghanem,  
Rania Majed, Rania Rafei, Halim Sabbagh,  
Rana Salem, Myriam Sassine, and Corine Shawi (80’)

06:20pm Break

@ Al-Madina Theater, Hamra Str., Beirut. April 12 to 15, 2007. Opens on Thursday at 7:00pm 



وقتٌ لَعوب

الجمعية اللبنانية للفنون التشكيليّة، أشكال ألوان، تقّدم

وقٌت لعوب

مجّرد رائحة – ماهر أيب سمرا
رحلة بحرية آتية تنتشل أفراداً من حولنا

تعيد لهم رسم الحدود ألجسامهم.
بني األسود واألبيض،

رائحة املوت تطبق عىل أجسادنا
نصبح أمواتاً أو مشاريعاً له. 

[ڤيديو، 7 دقائق، عريب مع ترجمة إنكليزّية وإنكليزي مع ترجمة عربية]

بصامت 1 – نديم أصفر
 "مّثة لحظات، يكفي ظهور شجرة نابتة من الجدار، لنتذّكر وجود الغابات" 

 (مارغريت يورسونار)
يف آب 2004، أقع يف الحب.

[ڤيديو، 15 دقيقة، فرنيس / إنكليزي]

لياٍل ونهارات – مليا جريج
يستند هذا الفيلم عىل مالحظات ُكتبت وُصّورت خالل صيف 2006، فريوي 

تجربة الحرب بأسلوب شخيص. ويتساءل يف مرور الوقت، يف االنتظار والخوف، 
ويف التحّوالت التي فرضتها الحرب، عن العالقة ما بني الصورة والصوت وعن 
فكرة "الجامل" إزاء "الرعب". معظم املشاهد ُتصّور مناظر مدينّية أو طبيعّية 

"جميلة"، بحيث يفيض التفصيل وحده إىل إظهار وطأة الحرب والعنف. 
[ڤيديو، 17 دقيقة، عريب / إنكليزي ]

ُأنجز الفيلم بدعم من أشكال ألوان، ومؤسسة "منا يف بريوت" للسينام.

بإمكانك الدخول – محمود حجيج
يوم طلب مّني أيب التقاط صورة له أمام منزلنا يف الجنوب، فّكرت تلقائياً بأخذها 
أمام املدخل يك تكون اإلشارة التي ُعلِّقت فوق الباب، جزًء من الصورة. بالنسبة 

يل، كانت تلك الصورة ستجمع بني أيب، وبيتنا الجنويب، وعائلتي، وتربيتي، 
وصناعة األفالم، والحرب، وإرسائيل، وبني اإلشارة املعّلقة فوق الباب التي 

تقول: "بإمكانك الدخول". بإمكانك الدخول إىل ذلك كّله، يف اللحظة التي تدخل 
فيها الصورة. صورة أيب، التي ما زلُت أحاول التقاطها. 

[ڤيديو، 23 دقيقة، عريب مع ترجمة إنكليزّية]

(Posthume) – غّسان سلهب
يف الوقت الراهن، ينحو ما ُيسّمى واقعاً نحو إزاحة الخيال جانباً. مجفاًل 

باملسار املفاجئ لألحداث، يبدو الخيال وقد أضاع مكانه. ورّبا أزيح إىل األبد. 
"(Posthume)" هو إختبار يف الڤيديو مسكوناً بالغياب الراهن للخيال، ويف الوقت 

عينه، بالحضور الكّل للواقع.
[ڤيديو، 28 دقيقة، عريب]

مدردرة – زياد عنرت
متنقاًل بني الڤيديو الفّني وذاك التعليمي، يصّور هذا الفيلم القصري ما يبدو إّنه 
طريقة لتحضري "املدردرة" ( طبق العدس والرز املتوّسطي). منّفذاً بكامريا سوبر 
8 يف ضوء طبيعي، يقّدم الفيلم ما يكاد يكون رساًم بيانّياً موّضحاً ببساطة تامة. 

[سوبر 8، 7 دقائق، عريب مع ترجمة إنكليزّية] 

رحلة متوز – وائل نورالدين
من حرب الثامنينات يف لبنان، ال أحتفظ سوى بشهد واحد من ذكريات طفولتي، 
ذاك الذي لدبابات إرسائيلّية تتحّرك يف شارع بريويت. تتم مصادرة املشهد من 
ِقبل الصحافيني، إذ تخطفها "موضوعّيتهم املهنية". هذا الفيلم يصّور واقع حرب 

متوز األخرية من غري اّدعاء النظرة املوضوعّية، بل عرب شهادة مصّورة.
[ڤيديو و16 ملم، 35 دقيقة، عريب مع ترجمة إنكليزّية]

 

سرية ذاتية:

ماهر أيب سمرا
ُولد ماهر أيب سمرا عام 1965 يف بريوت. درس املرسح يف الجامعة اللبنانية 

واملريئ واملسموع يف املعهد الوطني للصورة والصوت يف باريس. عمل كمّصور 
لصحف لبنانية عّدة ووكالة الصحافة الفرنسية ورويرتز. كتب وأخرج عدداً من 

األفالم الوثائقية منها: "مريم"، 2006؛ "دّوار شاتيال"، 2004؛ "نساء من حزب 
الله"، 2000؛ و"عامر عىل املوج"، 1995.

نديم أصفر
ُولد نديم أصفر عام 1976. مصّور، درس يف األكادميية اللبنانية للفنون الجميلة 
(ألبا) ويف املدرسة الوطنية العليا لويس لوميري يف فرنسا. ُعرض عمله التصويري 
"حضور" يف "ج ل سرتاند" يف كوبنهاغن، ويف املركز األندليس للفنون املعارصة 

يف أشبيلية، 2006، ويف معهد العامل العريب يف باريس، 2005. كام ُعرض عمله 
التصويري "حزيران" يف غالريي فادي مغبغب، بريوت، 2004. حاز عىل جائزة 
"الفنان التشكيل الشاب" يف "معرض الخريف البارييس"، 2003 وجائزة أفضل 
فيلم قصري عن عمله "إضطراب" يف "مهرجان الفيلم األورويب"، بريوت، 2001 .

مليا جريج
ُولدت مليا جريج سنة 1972. فّنانة وصانعة أفالم تعيش وتعمل يف بريوت. 

ُعرضت أعاملها يف معارض ومهرجانات وصاالت عرض محلّية ودولّية عّدة. 
من عملها يف فن التجهيز "Je d’Histoires"، 2006؛ "أشياء حرب"، 1999-

2006؛ "إعادة قراءة"، 2000؛ و"اإلنتقال"، 1998-2000. من أفالمها الوثائقّية: 
"رحلة"، 2006؛ و"هنا ورّبا هناك"، 2003. أنجزت عمل ڤيديو بعنوان "إعادة 

 قراءة (bis)"، 2002. كام نرشت كتابني: "الوقت واآلخر"، 2004؛ و"هنا 
ورّبا هناك"، 2003.

محمود حجيج
ُولد محمود حجيج سنة 1975 يف لبنان. فّنان ڤيديو وصانع أفالم وكاتب. درس 
فنون اإلتصاالت يف املدرسة األوروبية للدراسات العليا، سويرسا، واإلعالن يف 

جامعة املدرسة الحديثة يف نيويورك. من أعامله: "ليتك كنت معنا، ذكريات رأس 
بريوت"، 2006؛ "قل يل حاجة"، 2006؛ "سا كاراباس"، 2006؛ " ترانزيت ڤيزا" 

مع أكرم زعرتي، 2001؛ "بّث وقح"، 2000؛ و"ذات مّرة"، 1998. شارك يف تحرير 
ُكتب عن التصوير والڤيديو هي: " Performing Images" مع زياد عنرت، 2006؛ 
"In-Pose" مع ديانا ِدلوورث، 2003؛ و" ترانزيت ڤيزا" مع أكرم زعرتي، 2001.

غّسان سلهب
ُولد غّسان سلهب عام 1958 يف السنغال. كتب وأخرج ثالثة أفالم روائية طويلة: 

رض يف مهرجان لوكارنو ومهرجان مونبيلييه، 2006؛ "أرض  "أطالل"، 2006 ُعُ
مجهولة"، 2002 ُعرض يف مهرجان "كان" السيناميئ، 2002؛ "أشباح بريوت"، 

1998، ُعرض يف "تروا كونتينان نانت"، 1998. من أفالمه القصرية والڤيديو: "يف 
البدء"، 2004؛ "جسدي حّيا جسدي مّيتا"، 2003؛ "ذات يوم"، 2000؛ "بعلبك"، 
1999 الذي شارك يف إخراجه مع املخرَجني أكرم زعرتي ومحمد سويد؛ " أفريك 

فانطوم"، 1994؛ و"بعد املوت"، 1991. يدّرس السينام يف األكادميية اللبنانية 
للفنون الجميلة (ألبا).

زياد عنرت
ُولد زياد عنرت عام 1978 يف صيدا، لبنان. درس الهندسة الزراعية يف الجامعة 
األمريكية يف بريوت ويعمل يف الڤيديو والتصوير الفوتوغرايف منذ عام 2002. 

حصل عىل منحة إقامة فنّية يف "قرص طوكيو يف باريس"، 2003 وعام 2004 يف 
املدرسة الوطنية للفنون الجميلة يف باريس لربنامج "ال سني". ُعرضت أعامله 

التصويرية والڤيديو يف مركز "جورج بومبيدو" و"قرص طوكيو يف باريس"، ويف 
مهرجان "أوبرهاوزن" الدويل لألفالم القصرية، 2006، و"ڤيديو برازيل"، ساو 

باولو، 2005، و"منا يف بريوت" و"دوكوديز"، بريوت، 2004. يقيم زياد عنرت بني 
صيدا وباريس.

وائل نور الدين
ُولد وائل نور الدين عام 1978 يف بريوت. بدأ حياته املهنية صحافّياً. درس 

السينام يف جامعة السوربون يف باريس. من أعامله يف الڤيديو الثالثية: "هنا يف 
بريوت"، 2001، "سيبدو جمياًل: من بريوت مع حبي"، 2005 و"رحلة متوز"، 

2006. ُعرضت أفالمه يف مهرجانات محلّية وُدولّية عّدة.

 نشكر كّل من: رندة األسمر، نضال أبو مراد، بشري الخوري، محمد أّيوب، يوسف بّزي، 
 فادي توفيق، وائل جامل الدين ودار الكتب، إيغور دوبريتشيك، فاريبا دو برون، زيكو، 
رشا سلطي، روي سامحة، أنطوان شڤايترس، أوديل شينال، فادي طفيل، راغدة طويلة 

واألجاندا كولتوريل، نغار عزميي ومجّلة بدون، إلس فان در بالس، أنطون ڤيدوكل وإي- فالكس، 
 محمد فرحات، واصف كورتون، مختار كوكش، ڤيتسكه ماس, ليىل مروة, مّتام ميوت 

ورميا أبو شقرا من بطريق ُمكّعب. 

 فريق العمل: لينا صانع، شذا رشف الدين، ماشا رفقة، سمر كنفاين، منصور عزيز 
وكريستني طعمة. 

 الدخول مّجاين.
 ملزيد من املعلومات: 01-360251 / 03-393807

 www.ashkalalwan.org / info@ashkalalwan.org

الخميس 12 نيسان 

أشغال ڤيديو )مساًء( 
"شلوس" املحارب – زياد سعد (3 دقائق)  7:15

مبني عىل السكون – عل رّشي (12 دقيقة)   7:20
عىل ما أذكر – رميا قّدييس (13 دقيقة)  7:35

تلك املدينة األخرى – أنطوين أبو خليفة (30 دقيقة)  7:50
رأفت الهّجان الثالث – عل َقْيس (14 دقيقة)  8:20

فاصل  8:35

ُقْرب – كورين شاوي (30 دقيقة)  8:50 
210 مرت – أحمد ُغصني (10 دقائق)  9:20

ملليغرامان من الدم الفاسد عىل ثلج نقي أبيض –   9:30 
رامي صّباغ (20 دقيقة)  

فاصل  9:50

أرجو إعاديت الحقاً – روي سامحة (33 دقيقة)   10:05
ليس لألرواح ظلٌّ – مالك عانويت (25 دقيقة)  10:40

خاليا الدماغ – رانيا رافعي (14 دقيقة)   11:05

الجمعة 13 نيسان 

وقٌت لعوب )مساًء( 
رحلة مّتوز – وائل نور الدين (35 دقيقة)  7:00

مجّرد رائحة – ماهر أيب سمرا (7 دقائق)     7:35
لياٍل ونهارات – مليا جريج (17 دقيقة)  7:45

فاصل   8:05

مدردرة – زياد عنرت (3 دقائق)  8:20
بإمكانك الدخول – محمود حجيج (23 دقيقة)  8:25

بصامت 1 – نديم أصفر (15 دقيقة)  8:50
(Posthume) – غّسان سلهب (28 دقيقة)   9:05

السبت 14 نيسان 

أّيام صيفّية )مساًء( 
أيام صيفّية – هشام جابر، شريين دبس حرفوش،   5:00

رانيا رافعي، مرييام ساسني، رنا سامل، كورين شاوي، 
 حليم صّباغ، جوان عيىس، ندين غانم ورانيا ماجد 

(80 دقيقة)

فاصل   6:20

أشغال ڤيديو  
أرجو إعاديت الحقاً – روي سامحة (33 دقيقة)   6:40

ليس لألرواح ظلٌّ – مالك عانويت (25 دقيقة)  7:15
خاليا الدماغ – رانيا رافعي (14 دقيقة)  7:40

فاصل  7:55

ُقْرب – كورين شاوي (30 دقيقة)  8:10 
210 مرت – أحمد ُغصني (10 دقائق)  8:40

ملليغرامان من الدم الفاسد عىل ثلج نقي أبيض –   8:50 
رامي صّباغ (20 دقيقة)  

فاصل  9:10

"شلوس" املحارب – زياد سعد (3 دقائق)  9:25
مبني عىل السكون – عل رّشي (12 دقيقة)  9:30

عىل ما أذكر – رميا قّدييس (13 دقيقة)  9:45
تلك املدينة األخرى – أنطوين أبو خليفة (30 دقيقة)  10:00

رأفت الهّجان الثالث – عل َقْيس (14 دقيقة)  10:30

األحد 15 نيسان 

وقٌت لعوب )مساًء( 
رحلة مّتوز – وائل نور الدين (35 دقيقة)  5:00

مجّرد رائحة – ماهر أيب سمرا (7 دقائق)     5:35
لياٍل ونهارات – مليا جريج (17 دقيقة)  5:45

فاصل   6:05

مدردرة – زياد عنرت (3 دقائق)  6:20
بإمكانك الدخول – محمود حجيج (23 دقيقة)  6:25

بصامت 1 – نديم أصفر (15 دقيقة)  6:50
(Posthume) – غّسان سلهب (28 دقيقة)  7:05

فاصل   7:35

أّيام صيفّية   
أيام صيفية – هشام جابر، شريين دبس حرفوش،   8:00

رانيا رافعي، مرييام ساسني، رنا سامل، كورين شاوي، 
 حليم صّباغ، جوان عيىس، ندين غانم ورانيا ماجد 

(80 دقيقة)

من 12 لغاية 15 نيسان 2007 يف مرسح املدينة، الحمراء، بريوت.


