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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. 

All information is correct at the time of printing.  
However, the Programme is subject to change. Please check 

elfdubai.org for the latest update.
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Free Student Sessions

EIGHT  DAYS  IN  SPACE

Hazzaa AlMansoori, Sultan AlNeyadi,  
Salem Al Marri
Do you dream about going into space? How 
would it affect your body? What and how would 
you eat and drink?
Our first Emirati astronaut, back from the 
International Space Station, answers your 
questions. Join in to hear Hazzaa, Sultan and 
Salem talk about the UAE space programme 
and what it means for you.
9:00 – 10:00 | Age 12+ (Secondary Year 7+)
Arabic & English with simultaneous translation
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LitFest Live Art with Drawings By Me will return on Wednesday 
5 February 2020 alongside Free and Paid Student Sessions. 
Your participating students will create an art piece using 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 session. More details to follow, including a technical 
guide and inspirational tips.

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. 

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

LIVE  
ART  
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Paid Student Sessions 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. 

To find out more and book your tickets online contact:
tamreez.inam@emirateslitfest.com
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ROALD  DAHL’S  ROTSOME  &  
REPULSANT  WORDS

Fiona Ross, Sara-Jane Arbury
Get ready to be goose-gruggled and fluckgun-
gled with lively linguists Sara-Jane Arbury and 
Fiona Ross as they take a light-hearted look at 
some of the words and phrases created by the 
infamously inventive children’s author, Roald 
Dahl. Discover the most mischievous words in 
Roald’s whizzpopping worlds and uncover some 
frobscottling facts.
10:30 - 11:30 | Age 8+ (Primary Year 3+)

MAKING  A  STAND

Ziauddin Yousafzai 
Ziauddin Yousafzai is best known as Malala’s 
father. But he is also the father who refused to 
clip his daughter’s wings, founding a school for 
Malala to give her the privilege that only boys 
enjoyed – education – and fighting for equality. 
Take this unique chance to hear his story and 
the experiences that brought his family to the 
world’s attention.
12:00 – 13:00 | Age 12+ (Secondary Year 7+)

SPOTLIGHT  ON  CAREERS

Mark your calendars for this brand-new  
event, where you will hear firsthand about the 
experiences of people in a variety of exciting 
professional roles and join a discussion on  
how to choose and succeed in your own career. 
Stay tuned for more details about this  
inspiring session.
10:00 - 12:00 | Age 14+ (SecondaryYear 9+)
English with simultaneous translation 
 into Arabic

ABSOLUTELY  EVERYTHING!

Christopher Lloyd
Join author and storyteller Christopher Lloyd 
on an entertaining and educational voyage 
through the 13-billion-year history of the world 
from the beginning of time to the present day, 
and learn about absolutely everything including 
the age of dinosaurs, the rise of humans, the 
miserable medieval times, globalisation, 
technology – and much more.
9:00 - 10:00 | Age 9-11 (Primary Year 4-6)

DR  MAGGIE’S  GRAND  TOUR  
OF  THE  SOLAR  SYSTEM 

Dr Maggie Aderin-Pocock
Visit the magnificent sights and spectacles that 
outer space has to offer with space scientist  
Dr Maggie Aderin-Pocock.  Discover the 
planets that surround us, and the moons, 
asteroids, comets, space stations and satellites 
that hover beyond the stratosphere. This epic 
event will leave no space question unanswered 
and no meteorite unturned! 
9:00 - 10:00 | Age 9-11 (Primary Year 4-6)
English with simultaneous translation
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LIVESTREAMING
There will be a chance for schools to join selected sessions in the 2020 
Emirates Airline Festival of Literature Education Programme via live link!
Full details of the sessions available for live streaming and how to register 
will be available on our website soon.
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One of the highlights of the Education Programme is the international and 
local Festival  authors’ visits to schools and colleges. In 2019 more than 
13,000 students benefited from an author visit. The 2020 Education author 
list will be on our website by 10 October 2019 for schools to bid online for the 
author their students most want to meet.

Author School Visits
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K: 31THE  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.

FESTIVAL  SCHOOL VISITS:
Tuesday 4  February 2020
Wednesday  5 February 2020
Thursday 6  February 2020
Sunday 9  February 2020

MONTH  OF  READING  SCHOOL VISITS:
1  to 10 March 2020

The Fringe The Emirates Airline Festival of Literature’s Fringe stage will return in 2020  
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 welcome.

FRINGE  DATES:

Friday 7  February 2020
Saturday 8  February 2020

To find out more and register online contact:
mia.santiago@emirateslifest.com

The School Librarian  
of the Year Award

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 
fourth year, the award celebrates the inspiring work of the UAE’s best school 
librarians in public and private schools. 

For further information, please contact: librarians@emirateslitfest.com

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

HODA  BARAKAT: THE  NIGHT  MAIL

The night has always been associated with secrets; it awakens emotions of  
longing, love, regret and admissions that may harm those with secrets. 
How would you react to receiving a letter from a lover confessing his love?  
Or from someone exhausted by heavy feelings of guilt caused by unfortunate 
circumstances? Through five different letters, Hoda Barakat introduces  
her novel’s setting and her characters, and the huge changes they experience.
Hoda Barakat is the winner of several prestigious literary awards, the most  
recent of which is the International Prize for Arabic Fiction 2019 for her  
novel The Night Mail.
18:00-19:00 | Arabic with simultaneous translation

2020  EDITION  NOW  OPEN!
Enter the award by 27 October 2019.  
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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. 

To find out more contact: competitions@emirateslitfest.com

Festival Competitions 
for Students

مسابقات المهرجان 
الطالبية

تنّظم مؤسسة اإلمارات لآلداب 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 فبراير 2020.

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

جائزة »تعليم« لكتابة الشعر 

اكتشفوا »غدًا« على بساط الشعر.
للطلبة من الفئات العمرية المختلفة حتى 25 عامًا.

الموعد النهائي لتسليم المشاركات: األحد 6 أكتوبر 2019
حفل التكريم: السبت 8 فبراير 2020

TAALEEM  POETRY AWARD

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

Closing date: Sunday 6 October 2019
Award ceremony: Saturday 8 February 2020

OXFORD  UNIVERSITY  PRESS   
STORY  WRITING  COMPETITION

‘Tomorrow’ is the inspiration for your story.
For students in four age categories up to 25.

Closing date: Sunday 6 October 2019
Award ceremony: Saturday 8 February 2020

CHEVRON  READERS’  CUP

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

Closing date: Sunday 6 October 2019
Final round and award ceremony: Thursday 6 February 2020

EMIRATES  NBD  POETRY  FOR  ALL 

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

Closing date: Sunday 6 October 2019
Final round and award ceremony: Tuesday 4 February 2020
Special celebration: Wednesday 5 February 2020

 مسابقة دار جامعة أكسفورد للطباعة 
والنشر لكتابة القصة 

»غدًا« مصدر اإللهام لقصصكم.
للطلبة من الفئات العمرية المختلفة حتى 25 عامًا.

الموعد النهائي لتسليم المشاركات: األحد 6 أكتوبر 2019
حفل التكريم: السبت 8 فبراير 2020

كأس شيفرون للقّراء 

تنافسوا على الكأس مع فرق المدارس األخرى.
للطلبة في فئتين عمريتين  من 8 إلى 16 عامًا.

الموعد النهائي لتسليم المشاركات: األحد 6 أكتوبر 2019
الجولة النهائية وحفل التكريم: الخميس 6 فبراير 2020

مسابقة بنك اإلمارات دبي الوطني  »الشعر للجميع« 

شاركوا في مسابقة العروض الشعرية الحيّة.
للطلبة في فئتين عمريتين  من 8 إلى 18 عامًا.

الموعد النهائي لتسليم المشاركات: األحد 6 أكتوبر 2019
الجولة النهائية وحفل التكريم: الثالثاء 4 فبراير 2020

حفل تكريم خاص: األربعاء 5 فبراير
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جائزة أمناء مكتبات 
المدارس 

تم فتح باب الترشيح للدورة الرابعة لجائزة أمناء المكتبات المدرسية التي أطلقتها 
مؤسسة اإلمارات لآلداب بالتعاون مع المجلس التنفيذي إلمارة دبي خالل عام 

القراءة. وتحتفي الجائزة بالدور الكبير الذي يقوم به أمناء 
المكتبات في المدارس الحكومية والخاصة.

librarians@emirateslitfest.com :لالستفسارات، يرجى التواصل على

 آخر موعد لتقديم الترشيحات:
27 أكتوبر 2019

 الجائزة العالمية
للرواية العربية 

 يحتفل مهرجان طيران اإلمارات لآلداب بالرواية العربية في جلسة خاصة مع 
 هدى بركات، الفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية 2019. هذه الجلسة 

 متاحة للطلبة والشباب فوق سن 16 سنة، وتقّدم هذه الجلسة برعاية الجائزة 
العالمية للرواية العربية.

هدى بركات: بريد الليل
لطالما ارتبط الليل باألسرار، وإثارته للعواطف من شوق وحب وندم، وحتى بوح 

اعترافات قد تؤذي أصحابها. ماذا لو وصلتكم رسالة يعترف فيها صاحبها بحبه لطرف 
آخر، أو بندمه على اقتراف ذنب أماًل في التخلص من أفكاره المرهقة؟ كيف ستكون ردة 

فعلكم تجاهها؟
من خالل خمس رسائل مختلفة، تعرفنا هدى بركات، الحائزة على عدد من الجوائز 

األدبية الرفيعة آخرها الجائزة العالمية للرواية العربية 2019، عن روايتها »بريد الليل« 
على شخصيات روايتها وعالمها وكيف تغّيرت مصائرها.

18:00 –  19:00 | الترجمة متوفرة لالنجليزية 
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زيارات الكتّاب 
للمدارس والجامعات

سيقوم فريق المهرجان بتنظيم زيارات المؤلفين والُكّتاب إلى مجموعة محددة 
من المدارس والجامعات. 

د هذه الزيارات من أبرز فعاليات البرنامج التعليمي، ففي عام 2019، استفاد  وُتعَّ
أكثر من 13,000 طالب من هذه اللقاءات الممتعة.

 زيارات للمدارس خالل المهرجان: 
الثالثاء 4 فبراير 2020

األربعاء 5 فبراير 2020
الخميس 6 فبراير 2020

األحد 9 فبراير 2020

زيارات خالل شهر القراءة: 
من 1 إلى 10 مارس 2020
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 يعد متجر المجردوي المتجر الرئيسي 
 لبيع كتب المؤلفين والكتّاب المشاركين 

في المهرجان. سيقوم فريق المهرجان 
بتعريفكم على موظفي متجر المجرودي لطلب 

 الكتب المراد شراءها لزيارات 
الكتّاب للمدارس. 

في عامه الثاني عشر، يعود مهرجان طيران اإلمارات لآلداب بعروض الفعاليات 
المصاحبة »فرينج« والتي يقدمها األطفال والشباب من مختلف أنحاء اإلمارات.

تعد هذه الفعاليات فرصة رائعة للطلبة لتمثيل مدارسهم وعرض مواهبهم في 
مجاالت مختلفة كالموسيقى والرقص والدراما. تقام جميع العروض في إجازة نهاية 

األسبوع  من »مهرجان طيران اإلمارات لآلداب« المحبوب محليًا وعالميًا، ونرحب 
بالعروض الفردية والجماعية. 

تواريخ عروض الفعاليات المصاحبة »فرينج«:
الجمعة 7 فبراير 2020
السبت 8 فبراير 2020

للتسجيل وللمزيد من المعلومات، يمكنكم 
التواصل مع: 

mia.santiago@emirateslitfest.com 

مهرجان الفعاليات 
المصاحبة »فرينج« 

الخميس 6
فبراير 
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المغامرات المضحكة!
ماريا دعدوش

كيف نجد الفكاهة في األحداث اليومية ونكتبها في 
قصة؟

انضموا إلى ماريا دعدوش لتكتشفوا كيف تجعل 
كتبها مضحكة ومشوقة. ستخبركم ماريا عن 

أساليب كتابة القصص الجذابة باستخدام الفكاهة 
في بناء الشخصيات وتناول المواقف – حتى 

الجادة منها - وستعرفكم على الصديقين تيم 
وسامي ومغامراتهما في إيقاف المتنمرين عن 

مضايقتهما.
  10:30 – 11:30 | الفئة العمرية: 9 - 12 سنة 

جلسات الطلبة 
المدفوعة  

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

تقدر تكلفة كل جلسة 45 درهم للطالب، وسيحصل المرافقون من المعلمين 
على تذاكر مجانية.

لحجز تذاكر جلسات الطلبة المدفوعة يرجى مراسلة رانية عيسى: 
rania.issa@emirateslitfest.com
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جلسات الطلبة 
المجانية

تعتبر جلسات الطلبة المجانية فرصة رائعة لإللتقاء بأبرز الُكّتاب المحبوبين 
والتعرف على مؤلفاتهم األكثر مبيعَا.

 يمكنكم التسجيل عبر الموقع االلكتروني للحصول على التذاكر. 

 لحجز تذاكر جلسات الطلبة المجانية يرجى مراسلة رانية عيسى:
rania.issa@emirateslitfest.com 

الفنون 
الحية 

)الرسم( 

 تعود لكم فعالية الفنون الحية )الرسم( يوم األربعاء
5 فبراير 2020 بجانب جلسات الطلبة المجانية والمدفوعة.

 سيقوم الطلبة المشاركين بتشكيل قطعة فنية 
باستخدام ألوان الباستيل وخيالهم الخصب، وسنزودكم 

 الحقًا بالتفاصيل ودليل التقنيات المستخدمة لهذه 
الفعالية في أقرب فرصة.

سيسي مالقط تلبس خروفًا 
 ودودتين! اإلبداع واالبتكار - 

مع رانيا زغير

كيف نستخدم خيالنا في كتابة قصص مشّوقة 
وغير مألوفة؟

سيسي تريد الذهاب إلى السينما، ولكن الطقس 
يتغير باستمرار! هل هناك مشاكل ليس لها 

حلول؟ أبدًا! سيسي لديها خيال واسع وطريف. 
ستدهشكم بحلولها المبتكرة والظريفة لتستمتع 

بيومها رغم الطقس المتقّلب!
رانيا زغير ستخبركم عن الخيال واالبتكار 

والمفاجآت عبر قصصها الممتعة.
 9:00 – 10:00 | الفئة العمرية: 7 - 9 سنة 
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تحّدي الكتابة!
بناء شخصيات روائية مؤثرة 

وواقعية - فاطمة شرف الدين

ما الذي يجعلنا نهتم بقراءة كتاب؟  
العنوان؟

الشخصيات؟  
أم أسلوب الكاتب؟

سوف تطلعنا فاطمة شرف الدين على أسرار 
الكتابة، وعن العوالم الداخلية التي تستلهم منها 

شخصياتها المميزة
فرصة رائعة للقاء كاتبة نشرت 120 كتابًا، ُترجم 

العديد منها إلى لغات مختلفة.
 12:00 – 13:00 | الفئة العمرية: 14+ سنة 
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األربعاء

الخميس

األربعاء

األربعاء

األربعاء

نظرة مقّربة إلى الوظائف

ال تفوتوا هذه الجلسة الفريدة من نوعها، 
التي تزودكم بمعرفة دقيقة عن الوظائف 

واألعمال وتقدم لكم خالصة خبرات المحترفين 
والمتخصصين  في مجاالت عديدة.

استفيدوا من فرصة التعرف على أنجح السبل 
الختيار وظائفكم وتحقيق النجاح فيها.

تابعونا لمزيد من التفاصيل عن هذه الجلسة 
الملهمة.

 10:00 – 12:00 | الفئة العمرية: 14+ سنة 
الترجمة  متوفرة إلى العربية
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األحد

فبراير  2020

ثمانية أيام في الفضاء 
هزاع المنصوري، وسلطان النيادي، 

وسالم المري

هل تطلعتم إلى السفر للفضاء؟ وهل فكرتم 
بأجواء الفضاء المدهشة؟ وبتأثير تواجدكم في 

الفضاء على أجسامكم، وأكلكم وشربكم؟
سيجيب أول رائد فضاء إماراتي عاد من محطة 

الفضاء العالمية على كافة أسئلتكم، وسيحدثكم 
عن تجربته.

انضموا لمتحدثينا من مركز محمد بن راشد 
للفضاء لمعرفة المزيد عن برنامج اإلمارات 

الوطني للفضاء.
  9:00 – 10:00 | الفئة العمرية: 12+ سنة 

الترجمة متوفرة من العربية إلى اإلنجليزية 
وبالعكس

جولة كبرى في عوالم النظام 
الشمسي 

د. ماغي آدرين-بوكوك

هيا بنا في جولة حول عوالم الفضاء الخارجي مع 
عالمة الفضاء، الدكتورة ماغي آدرين-بوكوك، 
لنستكشف الكواكب واألقمار، والكويكبات، 

والمذنبات، ومحطات الفضاء واألقمار الصناعية!
رحلة عظيمة ستجيب على كل تساؤالتكم حول 

الفضاء وعوالمه الفريدة.
 9:00 – 10:00 | الفئة العمرية: 9 - 11 سنة

الترجمة متوفرة إلى العربية

يمكن  للمدارس المشاركة في جلسات مختارة من البرنامج التعليمي 
لمهرجان طيران اإلمارات لآلداب 2020، وذلك عبر رابط للبث المباشر. 
المزيد من التفاصيل حول البث المباشر وكيفية التسجيل ستعلن على 

موقعنا االلكتروني قريبًا.

البث المباشر
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برنامج التعليم 

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

الكتب، والمشاركة في المسابقات بهدف إطالق العنان لمواهبهم في 
المطالعة والكتابة اإلبداعية، وغرس محبة الكلمة في قلوبهم.

 نصادق على صحة كافة المعلومات وقت إرسالها للنشر، ويبقى 
 البرنامج قاباًل للتغيير. يرجى متابعة موقع المهرجان اإللكتروني 

للتعرف على آخر المستجدات.


