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Education 
Programme 
The Emirates Airline Festival of Literature Education Programme gives 
students from across the UAE the chance to meet inspiring authors, discover 
new books, and take part in competitions to unlock their potential in reading 
and writing and fuel a lifelong love of words. 

1 - 9 March 2019
InterContinental Event Centre, Dubai Festival City
www.elfdubai.org
www.emirateslitfest.com

All Information is correct at the time of going to print. However the Programme  
is subject to change. Please check elfdubai.org for the latest update.
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We hold popular and engaging Free Education Day Sessions in Arabic 
and in English, featuring well-loved and bestselling authors. Schools 
register online for tickets, and each session is followed by a book signing.

THE WIMPY KID IN DUBAI -
JEFF KINNEY

SUNDAY

To find out more and register 
for tickets online contact:
julie.hannawi@emirateslitfest.com

March 2019

Jeff Kinney, creator of the global 
bestselling Diary of a Wimpy Kid  
series, is one of the world’s best-
known children’s authors. Discover 
how middle-school under-dog, Greg 
Heffley, became so popular and how 
Jeff creates the jokes in his stories. 
Come prepared to ask your burning 
questions! 
9:00 - 10:00am
Age: 8 - 11 Primary Year 4 to 6

WRITING ABOUT  
FANTASTICALLY AMAZING 
PEOPLE - KATE PANKHURST

ADVENTURES  IN 
MYSTERY AND MAYHEM 
- ROBIN STEVENS 

SUNDAY

Join Robin Stevens and discover 
whether you have what it takes to be a 
great detective. Robin will show the 
audience how she creates characters 
and develops exciting plots, and inspire 
them to explore their own creativity.
12:00 - 1:00pm
Age: 11+ SecondaryYear 7+

SUNDAY

Free Student Sessions

3
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MAKE A DIFFERENCE TO 
THE WORLD! 

MONDAY

Robin Stevens, Tony De Saulles, Julia 
Johnson, Colette Barr & Leona Collins, 
moderated by Rachel Hamilton
How can schools save the world? Five 
authors and illustrators will talk about a 
sustainable future for our oceans and 
environment in this exciting and lively 
session with lots of Q&A.
9:00 - 10:30am 
Age: 8 - 11 Primary Year 4 to 6

4
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LIVE ART  
LitFest Live Art with Drawings By Me 
will return on Sunday 3 March 2019 
alongside the Free Student Sessions. 
Your participating students will create 
an art piece using a canvas, oil pastels 
and their imagination!  To help with 
your planning a Live Art time slot will 
be scheduled by us in advance before 
or after your free session. More details 
to follow, including a technique and 
inspirational guide. 

Paid Student Sessions are those events that we feel have strong  
educational value and often link directly to the curriculum. Each session 
costs AED 45 per  student, with free tickets for accompanying staff,  
and is followed by a book signing.

March 2019
Paid Student Sessions

THE POWER OF THE  
DEMON HEADMASTER -
GILLIAN CROSS

WEDNESDAY

How does Gillian Cross continue to 
think up the characters and plots in her 
Demon Headmaster series? Come and 
discover how to bring characters to life 
and discover just what ingredients 
make a great plot.  
9:00 - 10:00am
Age: 7 to 9 Primary Year 3 to 4

6
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WHY HISTORY MATTERS - 
PETER FRANKOPAN

TUESDAY

Peter Frankopan explores whether 
history matters and how we can change 
the way we look at the past. Does 
history repeat itself? What lessons can 
we learn? Have your questions ready 
for this interactive event.
9:30 - 10:30am 
Age: 13+  Secondary Year 8 + 

5
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To find out more and book your
tickets online contact: 
nicola.mills@emirateslitfest.com

TELLING TALES -
CHITRA SOUNDAR

THURSDAY

Chitra Soundar’s storytelling is 
inspiring; explore a forest in India, 
discover a giant pumpkin and be 
immersed in the tales and traditions  
of Chitra’s Indian homeland.
9:00 - 10:00am 
Age: 5+ Primary FS2 to Year 2

7
MAR

THE ACCIDENTAL AUTHOR 
- TOM MCLAUGHLIN 

WEDNESDAY

Have you ever wondered what it  
would be like to suddenly become a 
secret agent? Or a billionaire? Tom 
McLaughlin imagines this with hilarious 
results, while exploring what it takes to 
become an author, even accidentally...
10:30 - 11:30am
Age: 9 to 11 Primary Year 5 to 6

6
MAR

DRAGONSLAYERS! - 
JASPER FFORDE

WEDNESDAY

How do you create a whole new  
world of characters and make them 
believable? Join one of the UK’s most 
imaginative and entertaining writers 
and find out!
12:00 - 1:00pm
Age: 11+ Secondary Year 7+

6
MAR

Kate Pankhurst will take the audience 
on a journey through time to explore 
the stories, achievements and adven-
tures of women throughout history. 
Join in to discover the contributions 
women have made to shape the world 
we live in.
10:30 - 11:30am
Age: 7 to 9
Primary
Year 3 to 4
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Author School Visits

SUNDAY TO THURSDAY

One of the highlights of the Education Programme is the 
international and local Festival authors’ visits to schools 
and colleges. In 2018 more than 9,000 students benefited 
from an author visit. The 2019 Education author list will be 
on our website by 20 November for schools to bid online 
for the author their students most want to meet.

FRIDAY - SATURDAY

The Emirates Airline Festival of Literature’s Fringe stage will 
return in 2019 to feature stunning performances by children  
and young adults from across the UAE. 
The Festival Fringe is a fantastic opportunity for students  
to represent their schools and display their talents in  
music, dancing and drama. Taking place during the weekend 
of the internationally acclaimed LitFest, group and solo 
performances are welcomed.
Family Oasis, Waterfront, 
InterContinental Event Centre
To find out more and register online contact:
mia.santiago@emirateslitfest.com 

8  - 9
MARCH 2019

The School Librarian of the Year Award is held by the 
Emirates Literature Foundation in partnership with The 
Executive Council of Dubai. Now in its third year, the award 
celebrates the inspiring work of the UAE’s best school 
librarians in public and private schools. 
2019 edition now open!
Enter the award by 9 December 2018. 
For inquiries, please email: librarians@emirateslitfest.com

3  - 7
MARCH 2019

 THE FESTIVAL BOOKSELLER  Magrudy’s supply books 
for signing for every author school visit. The Festival will 
connect each school with Magrudy’s to place their orders 
in plenty of time.

C: 64
M: 56
Y: 55
K: 31

Festival Competitions For Students

There are four student competitions to inspire 
students to write, read and perform poetry. The winners 
are all honoured at the Festival, with the Chevron 
Readers’ Cup and Emirates NBD Poetry For All finals 
taking place during the Festival week. Contact 
competitions@emirateslitfest.com to find out more.

OXFORD UNIVERISTY PRESS STORY 
WRITING COMPETITION
‘Other Worlds’ is the inspiration for your story.
For students in four age categories up to 25.

Closing date: Wednesday 7 November 2018

TAALEEM AWARD

Explore ‘Other Worlds’ in your poem.
For students in four age categories up to 25.

Closing date: Wednesday 7 November 2018

CHEVRON READERS’ CUP

Join your school team and compete for the Cup.
For students in two age categories up to 16.

Closing date: Wednesday 31 October 2018

EMIRATES NBD POETRY FOR ALL 

Bring poetry to life through your performance.
For students in two age categories from 8-18 years.

Closing date: Sunday 9 December 2018

THE FRINGE
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This is a day of fun and engaging sessions for older school and university students from the UAE and further afield, 
aged 16+. These are in Arabic and English with simultaneous translation. Day ticket including lunch: 175 AED  plus 
50% discount on up to six main Festival sessions. 

HIDDEN FIGURES: POWERFUL 
STORIES - DR RAFIA GHUBASH IN 
CONVERSATION WITH ISOBEL 
ABULHOUL
Two women who have spearheaded 
change and progress in the UAE will 
examine the powerful but often unac-
knowledged contribution of women to 
the development of our region in an 
entertaining and illuminating discussion.
Arabic & English with  
simultaneous translation

The Festival’s celebration of the International Prize for Arabic Fiction 
Open to all students and the general public, with Youth Day attendees strongly encouraged to participate, this 
session is presented in association with IPAF.

IPAF Session

Thursday, March 2019
9:30 am - 4:00 pm7Youth Day

THE POSITIVE INFLUENCE 
OF SOCIAL MEDIA -
ABDULLAH AL MAGHLOOTH
Dr Abdullah Al Maghlooth will show 
you how young people can use social 
media to overcome obstacles and 
change society for good.
Arabic with simultaneous translation

HOW TO CHANGE YOUR  
WORLD - OMAR SAIF GHOBASH & 
JENNIFER PALMIERI
Join two exceptional speakers who will 
share their inspiring experiences in a 
lively discussion on how to change your 
world for the better. 
Arabic & English with  
simultaneous translation

Exciting new authors to be announced! Check our website for details. 
To find out more and book your tickets, contact: 
eman.alhammadi@emirateslitfest.com (Arabic) or 
nicola.mills@emirateslitfest.com (English)

THE WRITING PUZZLE
 SHAHAD AL RAWI & AZIZ MOHAMMED 
Meet two writers who made history as the youngest authors to be shortlisted  
for the prestigious IPAF. Shahad Al Rawi and Aziz Mohammed discuss their first  
experiences as writers and how they solve the puzzle of turning a story idea  
into a novel worthy of international acclaim. 
Arabic & English with simultaneous translation

الخميس، مارس 2019
9:30 صباحًا - 4:00 عصرًا 7 يوم الشباب 

نخبة من الُكّتاب المؤثرين في المجتمع يتوافدون من مختلف دول العالم لتقديم جلسات حوارية ونقاشية ملهمة باللغتين 
العربية واإلنجليزية، لجميع الشباب من هم فوق 16 سنة وطلبة الجامعات والكليات. تبلغ تكلفة جلسات »يوم الشباب« 175 درهمًا 

للطالب تضم وجبة غداء، إلى جانب 50% حسم على 6 من جلسات البرنامج الرئيس من اختياركم خالل عطلة نهاية األسبوع.

اإليجابية في مواقع التواصل االجتماعي  
د. عبداهلل المغلوث

كيف يمكن أن تكون مؤثرًا في المجتمع؟  هل آن األوان لتتحدى 
نفسك وتبدأ حياة جديدة؟ 

ينقلنا الدكتور عبد اهلل المغلوث في جلسة نقاشية مليئة بالقصص 
الناجحة ألشخاص تخطوا الصعوبات والعوائق واتخذوا من مواقع 

التواصل االجتماعي منبرًا لتغيير مجتمعاتهم لألفضل.
الترجمة متوفرة لإلنجليزية

كيف يمكن أن نغير عالمنا؟ 
سعادة عمر سيف غباش وجينيفر بالمييري

جلسة استثنائية متفردة مع كل من سعادة عمر سيف غباش – 
سفير دولة اإلمارات لدى فرنسا سابقًا  – والكاتبة جينيفر بالمييري
 يشاركوننا تجاربهم الملهمة في نقاش مفعم بالحيوية حول 

كيفية تغيير حياتنا من أجل الخير.
 ترقبوا المزيد من جلسات »يوم الشباب« التي سيتم إضافتها الجلسة بالعربية واإلنجليزية مع توفر الترجمة

 الحقًا على الموقع اإللكتروني
 لحجز تذاكر يوم الشباب يرجى مراسلة إيمان الحمادي على:  

eman.alhammadi@emirateslitfest.com

أحجية الكتابة: شهد الراوي وعزيز محمد

 في هذه الجلسة النقاشية وبالتعاون مع الجائزة العالمية للرواية العربية، 
ستتحدث شهد الراوي وعزيز محمد عن تجربتهم األولى كُكّتاب وكيف 

استطاعا فك األحجية وتحويل فكرة قصتيهما لرواية استحقت إشادة دولية. 

الترجمة متوفرة لإلنجليزية

الجائزة العالمية للرواية العربية 

يحتفل مهرجان طيران اإلمارات لآلداب بالرواية العربية في جلسة خاصة مع شابين َصَنعا التاريخ كأصغر مؤلفين يصالن 
للقائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية، هذه الجلسة متاحة لكافة الطلبة والشباب من هم فوق 16 سنة.

Thursday, March 2019
6:30 - 7:30 pm7 الخميس، مارس 2019

6:30 - 7:30 مساًء 7

قصص خفية.. شخصيات مؤثرة
 السيدة إيزابيل أبو الهول تحاور األستاذة 

الدكتورة رفيعة غباش

جلسة حوارية متميزة لسيدتين قادتا التغيير وواكبتا التقدم في 
اإلمارات. تتناول الجلسة الدور الكبير للمرأة - غير المعترف به كما 

ينبغي- وإسهاماتها في تطوير المنطقة ونهضة المجتمع، وكيف 
يمكن إلنجازاتها في الماضي قيادة المستقبل
الجلسة بالعربية واإلنجليزية مع توفر الترجمة
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مسابقات المهرجان الطالبية

أربع مسابقات طالبية تبرز مواهب الطلبة في مجال 
كتابة القصة والشعر، إلى جانب التنافس على مسابقتي 

القراءة واإللقاء الشعري.  سيتم تكريم الفائزين في 
مهرجان طيران اإلمارات لآلداب في مارس 2019.

لمزيد من المعلومات واالستفسارات يرجى مراسلتنا على:
competitions@emirateslitfest.com

مسابقة دار جامعة أكسفورد للطباعة والنشر لكتابة القصة 

»عوالم أخرى« مصدر اإللهام لقصصكم هذا العام
الفئة العمرية: حتى 25 عامًا 

الموعد النهائي لتسليم المشاركات: 7 نوفمبر 2018 

جائزة »تعليم« للشعر 

اكتشفوا »عوالم أخرى« على بساط الشعر
الفئة العمرية: حتى 25 عامًا 

الموعد النهائي لتسليم المشاركات: 7 نوفمبر 2018 

كأس شيفرون للقّراء

تنافسوا على الكأس مع فرق المدارس  األخرى
الفئة العمرية: حتى 16 عامًا

الموعد النهائي للمشاركة: 31 أكتوبر 2018

مسابقة بنك اإلمارات دبي الوطني - »الشعر للجميع« 

مسابقة العروض الشعرية الحية
الفئة العمرية:  8-18 عامًا

الموعد النهائي للمشاركة: 9 ديسمبر 2018

زيارات الكّتاب للمدارس والجامعات

7  - 3
مارس 2019

من األحد إلى الخميس 

د زيارات الُكّتاب إلى المدارس والجامعات من أبرز فعاليات  ُتعَّ
البرنامج التعليمي. حيث استفاد أكثر من 9000 طالب من 

هذه اللقاءات الممتعة في عام 2018. حيث يقوم فريق 
المهرجان بإرسال الُكّتاب لمجموعة محددة من المدارس خالل 

فترة المهرجان. 

يعد متجر مجرودي  المتجر الرئيس لبيع كتب الُكّتاب 
المشاركين في المهرجان. سيقوم فريق المهرجان بتعريفكم 

على موظفي متجر مجرودي لطلب الكتب المراد شراؤها 
لزيارات الكتاب للمدارس.

تم فتح باب الترشيح للدورة الثالثة لجائزة أمناء المكتبات المدرسية؛ 
التي أطلقتها مؤسسة اإلمارات لآلداب بالتعاون مع المجلس التنفيذي 
إلمارة دبي خالل عام القراءة، و تحتفي الجائزة بالدور الكبير الذي يقوم 

به أمناء المكتبات في المدارس الحكومية والخاصة.
آخر موعد لتقديم الترشيحات: 9 ديسمبر 2018

لالستفسارات يرجى التواصل على:
 librarians@emirateslitfest.com 

9  - 8
مارس 2019

الجمعة - السبت

مهرجان الفعاليات المصاحبة »فرينج« 

يعود مهرجان الفعاليات المصاحبة »الفرينج« هذا العام  خالل 
مهرجان طيران اإلمارات لآلداب، والتي يقدمها مئات األطفال والشباب 

من مختلف أنحاء اإلمارات.
تعد هذه الفعاليات فرصة رائعة للطالب لتمثيل مدارسهم وعرض 

مواهبهم في مجاالت مختلفة كالموسيقى والرقص والدراما. تقام 
جميع العروض في إجازة نهاية األسبوع خالل مهرجان طيران اإلمارات 

لآلداب المعروف عالميًا، ونرحب بالعروض الفردية والجماعية. 
للتسجيل والمزيد من المعلومات لهذا الحدث الهام يمكنكم 

 mia.santiago@emirateslitfest.com  :التواصل مع
واحة العائلة، الواجهة المائية،  مركز إنتركونتيننتال للفعاليات

C: 64
M: 56
Y: 55
K: 31
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جلسات الطالب المدفوعة  
مارس 2019

تعتبر جلسات الطالب المدفوعة حلقة وصل مع المناهج الدارسية وإثراء تعليمي 
لجميع الطلبة، يصاحب كل جلسة توقيع كتب الكاتب.

تبلغ قيمة التذكرة 45 درهمًا للجلسة الواحدة لكل طالب. وسيحصل المرافقون 
من المعلمين على تذاكر مجانية. 

6
مارس

األربعاء

جداول مبتكرة .. حياة منظمة 
باسمة الوزان

هل توجد طريقة لتذكر جميع األنشطة 
في وقت واحد؟ هل يمكنكم إعداد جدول 

منظم ليوم أو أسبوع أو شهر؟ هيا بنا نتعلم 
كيفية إعداد الجداول مع الكاتبة باسمة 

الوزان من خالل ورشة تفاعلية مليئة باألفكار 
الممتعة والطرق المبتكرة.

10:00 - 11:00 صباحًا
الفئة العمرية: 8 - 11  سنة

6
مارس

األربعاء

كيف نحقق أحالمنا بالقراءة؟
فهد العودة

لماذا نقرأ؟
كيف يمكن للقراءة أن تغير مستقبلنا؟
وهل سنصل بالقراءة إلى ما نصبو إليه؟

يحفزنا الكاتب فهد العودة في هذه 
الجلسة على فهم أهمية القراءة، وكيف 

يمكننا الوصول إلى أهدافنا.
11:30 صباحا - 12:30 ظهرًا 
الفئة العمرية: 15 - 17  سنة

لحجز تذاكر جلسات الطالب المدفوعة يرجى 
مراسلة إيمان الحمادي على: 

eman.alhammadi@emirateslitfest.com

جلسات الطالب المجانية
مارس 2019

تعتبر جلسات الطالب المجانية فرصة رائعة لإللتقاء بأبرز الُكّتاب المحبوبين 
والتعرف على مؤلفاتهم األكثر مبيعَا، يصاحب كل جلسة توقيع كتب الكاتب.

يمكنكم التسجيل عبر الموقع اإللكتروني للحصول على التذاكر.

3
مارس

األحد
 فن استخدام الدمى في  
إنشاء الرسوم القصصية  

منى يقظان

 انضموا للرسامة منى يقظان الستكشاف
األعمال الفنية الجميلة باستخدام الدمى. 

سيتعلم الطالب من خالل هذه الورشة 
التفاعلية أسرار استخدام الدمى وتقنية 

 التصوير الفوتوغرافي لتصميم وابتكار 
رسوم قصصية.

9:00 - 10:00 صباحًا
الفئة العمرية: 8 - 11  سنة

3
مارس

األحد

مصنع الذكريات
أحالم بشارات

هل يمنعنا الوفاء للذكريات من السير 
قدمًا في حياتنا؟ أم أنه دافع الستشراف 

المستقبل؟ كيف يمكننا أن نجعل من 
الماضي شيئًا جمياًل نحب أن نتذكره ونفتخر 

به؟ سنخوض تلك التساؤالت للبحث عن 
إجابات مع الكاتبة أحالم بشارات.

10:30 - 11:30 صباحًا
الفئة العمرية: 15 - 17  سنة

3
مارس

األحد

مذكرات طالب
جيف كيني في دبي!

تعرفوا على جيف كيني، كاتب األطفال األكثر 
مبيعًا، ومبتكر السلسلة الشهيرة »مذكرات 

طالب«. اكتشفوا لماذا يحظى غريغ هيفلي 
بطل القصة بشعبية كبيرة وكيف يخلق 

جيف كيني الفكاهات في القصص.
جّهزوا أسئلتكم وأشعلوها مع جيف!

12:00 - 1:00 ظهرًا
الفئة العمرية: 8 سنوات فما فوق

لحجز تذاكر جلسات الطالب المجانية يرجى 
مراسلة رهف محمود على:

 rahaf.mahmoud@emirateslitfest.com 

 الفنون الحية )الرسم( 
تعود لكم فعالية الفنون الحية )الرسم( ضمن فعاليات مهرجان طيران اإلمارات لآلداب، يوم األحد 3 

مارس 2019 بجانب جلسات الطالب المجانية. سيقوم الطالب المشاركين بتشكيل قطعة فنية 
باستخدام القماش وألوان الباستيل وخيالهم الخصب، وسنزودكم الحقًا بالتفاصيل ودليل التقنيات 

المستخدمة لهذه الفعالية في أقرب فرصة.
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برنامج 
التعليم 

يمنح برنامج التعليم في مهرجان طيران اإلمارات لآلداب الفرصة لكافة الطلبة من 
جميع أنحاء اإلمارات للقاء أكثر الكّتاب إلهامًا، والتعرف على أحدث إصدارات الكتب، 

والمشاركة في المسابقات من أجل إطالق العنان لمواهبهم في المطالعة والكتابة 
اإلبداعية، وغرس محبة الكلمة في نفوسهم.

1-9 مارس 2019 
مركز إنتركونتيننتال للفعاليات، دبي فستيفال سيتي

www.elfdubai.org 
www.emirateslitfest.com

نلتزم بأن كافة المعلومات المنشورة صحيحة حتى تاريخ النشر، ويبقى البرنامج عرضة 
 elfdubai.org :للتغيير. يرجى متابعة المستجدات على الموقع


