NOVEMBER - DECEMBER 2022 EDITION

Qatar Calendar
DISCOVER WORLD-CLASS EVENTS
2 OCT 2022 1 APR 2023

3-2-1 Qatar Olympic and Sports
Museum

World of Football
An exhibition to celebrate
making history as the first
Arab country to host the
FIFA World Cup.

15 NOV 2022 31 MAR 2023

West Bay North Beaches

B12 Beach Club
B12 is a high-end familyoriented beach club.

18 NOV - 18 DEC

Sikkat Wadi Msheireb

24 OCT 2022 30 MAR 2023

Qatar Flour Mill Warehouse and Al
Najada Heritage House #15, Doha

Art Mill Museum
2030
The exhibition announces the
future museum of international
modern and contemporary art.

16 NOV - 10 DEC

VCUarts

27 OCT 2022 14 JAN 2023

National Museum of Qatar

On the Move
Explore the lives of nomadic
peoples across distinct regions:
Central Sahara, Qatar &
Mongolia

16 - 21 NOV

Education City - Oxygen Park

West Bay North Beaches

Ras Abu Aboud
Beach 974

West Bay North
Beach Experience

Beach club life and fabulous
football by Doha’s glistening
waterfront!

Pristine beaches, sumptuous
all-day dining and a lively
atmosphere make the experience
one to remember

17 - 27 NOV

18 NOV - 18 DEC

Abdul Aziz Nasser Theater Souq Waqif

Corniche Katara

14 NOV 2022 30 APR 2023

Al Maha Island

Al Maha Island - Lusail
Winter Wonderland
Get ready to create memories and
share joy with friends and family
this winter!

18 NOV - 18 DEC

Al Thakheera - Al Galayel - Old
Wakra Souq - Sealine

Generation Amazing
Youth Festival

Monsoon Wedding
Musical

Street Art Festival

Our Life

The exhibition shows stories of
people who lived through the
World Cup through multiple
media.

Generation Amazing uses football
for development approach to teach
principles and life skills.

A musical theater based on the film
Monsoon Wedding which won the
Golden lion and a Bafta.

Artists, actors and musicians will
have the opportunity to perform
individually or in groups.

Enabling fans of the FIFA World Cup
2022™ to practice various sports and
youth activities away from the
crowds in the city.

19 NOV - 18 DEC

19 NOV - 18 DEC

19 NOV - 19 DEC

19 NOV - 18 DEC

20 NOV - 18 DEC

Al Corniche Street

Ras Abu Fontas

Al Bidda Park

The Corniche

Celebrate the spirit of football
in Sikkat Wadi Msheireb.

A fun destination where fans
can watch live football
matches while enjoying
music & activities.

A street festival showcasing
Qatari culture and all
countries participating in the
World Cup.

20 NOV - 18 DEC

20 NOV - 18 DEC

Lusail Boulevard

Area near Stadium 974

1 NOV 2022 31 MAR 2023

GOALS
Exhibition

FIFA Fan Festival™

Al Sikka International
Festival

1 NOV - 31 DEC

Corniche Katara

20 NOV - 18 DEC

Lusail Marina Promenade

Lusail Boulevard

Katara International
Dhow Festival

Hayya Fan Zone

Live entertainment lights up
the boulevard.

The festival hosts exciting
activities that are inspired
by Qatar’s rich maritime
heritage.

The Hayya Fan Zone is the
place to watch matches,
celebrate, eat and discover!

25 NOV - 18 DEC

1 - 3 DEC

1 - 4 DEC

Qetaifan Island North

All Tournament Stadiums

Arcadia Music
Festival

QetaiFAN Beach
Fest

Cultural Activation FIFA
World Cup Qatar 2022™

A-list line-ups from the global
stage of techno and house music.

Fans will enjoy live matches, a
host of musical and cultural
performances, and more.

20 NOV

21 NOV - 18 DEC

Doha Golf Club

Al Wakra

We offer you a parade of cultural
activations to enjoy an exceptional
fan experience.

22 NOV - 18 DEC

Doha Golf Club

Black Eyed Peas Live in Concert

MDLBeast Presents:
Aravia

Daydream Festival
2022

The Black Eyed Peas are here
to perform live in Qatar.

Feel the beat at this music
festival of epic proportions!

Prepare yourself for a magical
journey of music.

5 - 18 DEC

11 - 17 DEC

16 DEC

Katara Drama Theater

Katara Amphitheater

Darb Al Saai

Katara International
Theatrical Show 2

Katara Fashion
Show

Festival in Motion

D’reesha Performing
Arts Festival

Qatar Fashion United
by CR Runway

Darb Al Saai is one of the annual
events accompanying the National
Day celebration in Qatar.

Balloons Wonderland World Tour
features dancers, roller acrobats,
magic, circus acts & more.

Designers competing to achieve the
best female dress inspired by
traditional fabrics & motifs.

Festival in Motion celebrates
dance, music, art, and
architecture.

An annual performing arts festival
showcasing talent from Qatar and
the region.

A massive celebration of fashion,
culture and music at a scale that
has never-been-seen-before

Umm Slal Mohammed
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Public spaces and Heritage sites

Oxygen Park, Education City

Qatar Calendar

Explore events & festivals at the
palm of your hand

Qatarcalendar

Download the Visit Qatar App

974 Stadium

إصدار نوفمبر  -ديسمبر 2022

رزنامة قطر
اكتشف الفعاليات المميزة
 2أكتوبر - 2022
 1أبريل 2023

 ١-٢-٣متحف قطر األولمبي والرياضي

 10أكتوبر - 2022
 30مارس 2023
مصنع مطحنة الدقيق وبيت التراث في
النجادة رقم  ،١٥الدوحة

عالم كرة القدم

مطاحن الفن 2030

تستعد قطر لدخول التاريخ بصفتها
أول دولة في الشرق األوسط
تستضيف بطولة كأس العالم لكرة
القدم.

يعلن معرض مطاحن الفن عن
المتحف المستقبلي للفن العالمي
الحديث والمعاصر الذي تقيمه
متاحف قطر.

 15نوفمبر - 2022
 31مارس 2023

 16نوفمبر  10 -ديسمبر

شواطئ الخليج الغربي الشمالية

نادي الدوحة الشاطئي
B12

جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون
التصميم في قطر

معرض جوولز

نادي شاطئي عائلي راقي يقع في
موقع متميز في قلب منطقة الخليج
الغربي.

معرض يسلط الضوء على قصص
األفراد الذين عايشوا كأس العالم
“فيفا” من خالل وسائط متعددة.

 18نوفمبر  18 -ديسمبر

 19نوفمبر  18 -ديسمبر

 27أكتوبر - 2022
 14يناير 2023

 1نوفمبر  31 -ديسمبر

متحف قطر الوطني

بالقرب من استاد ٩٧٤

حياة الترحال من منظور
جديد

شاطئ رأس أبو عبود
974

تجربة شاطئ الخليج
الغربي الشمالية

استكشف حياة الرعاة الرحَّ ل وشبه
الرحل في ثالث مناطق متميزة:
الصحراء الوسطى وقطر ومنغوليا.

تجربة عنوانها الموسيقى،
واالحتفاالت ،والساحرة المستديرة
كلها بانتظارك في واجهة الدوحة
البحرية.

شواطئ خالبة ،وأجواء مفعمة
بالحياة وطعام طوال اليوم ،إنها فعال
تجربة التنسى.

استعدوا لخوض تجربة رائعة
واالحتفاظ بذكريات ال تنسى في
لوسيل ونتر وندرالند.

 27 - 17نوفمبر

 18نوفمبر  18 -ديسمبر

 18نوفمبر  18 -ديسمبر

 21 - 16نوفمبر

المدنية التعليمية – حديقة األكسجين

مسرح عبدالعزيز ناصر – سوق واقف

كورنيش كتارا

الذخيرة – القاليل – سوق الوكرة
القديم – سيلين

مهرجان الجيل المبهر
للشباب

المسرحية الموسيقية
“زفاف مونسون”

مهرجان فن الشارع

حياتنا

يستخدم البرنامج نهج كرة القدم
في فعالية تهدف إلى ترسيخ المبادئ
والمهارات الحياتية.

مسرحية موسيقية من الفيلم
الدرامي الكوميدي زفاف مونسون
الحاصل على عدة جوائز.

سوف تتاح الفرصة للفنانين والممثلين
والموسيقيين فرصة االداء ،بشكل
فردي أو جماعي أمام الزائرين.

هذه المبادرة تدعو المشاركين لعيش
تجارب تقليدية مختلفة ونشاطات
رياضية خارج منطقة الدوحة.

 19نوفمبر  18 -ديسمبر

 19نوفمبر  19 -ديسمبر

 19نوفمبر  18 -ديسمبر

سكة وادي مشيرب

مهرجان السكة
العالمي

مهرجان FIFA
للمشجعين™

فعالية الكورنيش

تحتفل سكة وادي مشيرب المخصصة
للمشاة بأجواء كرة القدم.

وجهة ترفيهية تمكن الجماهير من
مشاهدة مباريات كرة القدم الحية
واالستمتاع بالموسيقى والترفيه.

مهرجان الكورنيش يعرض الثقافة
القطرية وجميع الدول المشاركة في
المونديال.

 20نوفمبر  18 -ديسمبر

 20نوفمبر  18 -ديسمبر

 20نوفمبر  18 -ديسمبر

درب لوسيل

شواطئ ويست باي نورث

جزيرة المها

جزيرة المها –
لوسيل ونتر وندرالند

حديقة البدع

كورنيش كتارا

 1نوفمبر - 2022
 31مارس 2023

 14نوفمبر - 2022
 30أبريل 2023

شارع الكورنيش

ممشى مارينا لوسيل

جزيرة قطيفان الشمالية

راس أبو فنطاس

 20نوفمبر  18 -ديسمبر

جميع مالعب البطولة

مهرجان أركاديا
الموسيقي

مهرجان قطيفان
الشاطئي

العروض الفنية خالل كأس
العالم  FIFAقطر ™2022

قائمة استثنائية من ألمع نجوم
موسيقى التكنو والهاوس بانتظاركم.

سيستمتع المشجعون بمشاهدة
المباريات ومجموعة من العروض
الموسيقية الشيقة والمزيد.

نقدم لكم العديد من العروض الفنية
لالستمتاع بتجربة ترفيهية كروية
فريدة من نوعها مليئة بلحظات
ال تنسى.

 21نوفمبر  18 -ديسمبر

 22نوفمبر  18 -ديسمبر

 20نوفمبر

نادي الدوحة للجولف

الوكرة

نادي الدوحة للجولف

درب لوسيل

معرض المحامل الخشبية
التقليدية

منطقة هي ّا للمشجعين

حفل فرقة بالك آيد بيز

مدل بيست تق ّ
دم :أراڤيا

مهرجان Daydream

فعاليات ترفيهية حي ّة ستضيئ المكان
على امتداد البوليفارد.

مهرجان كتارا للمحامل التقليدية هو
مهرجان ثقافي سنوي مستوحى من
التراث البحري الغني لدولة قطر.

منطقة هي ّا للمشجعين  ،هي
المكان األنسب لمشاهدة
المباريات واالحتفال وتناول الطعام
واالكتشاف!

فرقة بالك آيد بيز في قطر لتقديم
حفل موسيقي.

دع الموسيقى تحملك بإيقاعها إلى
عالم استثنائي من االحتفاالت.

استعدوا لرحلة موسيقية سحرية!

 25نوفمبر  18 -ديسمبر

 3 - 1ديسمبر

 4 - 1ديسمبر

 17 - 11ديسمبر

 16ديسمبر

أم صالل محمد

درب الساعي
فعاليات درب الساعي هي إحدى
الفعاليات السنوية المصاحبة
الحتفاالت اليوم الوطني في دولة
قطر.

مسرح الدراما كتارا

مسرح كتارا المكشوف

 18 - 5ديسمبر

األماكن العامة والمواقع التراثية

حديقة األكسجين ،المدينة التعليمية

المسرحية العالمية الثانية
(أرض عجائب البالونات)

عرض كتارا لألزياء

مهرجان الحركة

عرض مسرحي يشتمل على األلعاب
البهلوانية الرائعة وخفة اليد والرقص
والموسيقى.

يتنافس المصممين الخليجين لعرض
تصاميمهم من األزياء النسائية
المستوحاة من التراث الخليجي.

مهرجان دريشة للفنون
األدائية

يحتفي المهرجان بحركة أجسامنا
عبر الفنون االستعراضية والموسيقى
والفن والهندسة المعمارية.

مهرجان فنون األداء السنوي
يستعرض المواهب من قطر
والمنطقة.

رزنامة قطر
للمهرجانات والفعاليات

Qatarcalendar.com
Qatar Calendar
Qatarcalendar

اكتشف الفعاليات والمهرجانات بين يديك
قم بتحميل التطبيق

VISIT QATAR

2022

استاد ٩٧٤

عرض األزياء “قطر فاشن
يونايتد” بتنظيم من كارين
رويتفيلد
العالم على موعد مع أضخم مهرجان
للموضة على اإلطالق في استاد .٩٧٤

