
SLF.AE VISIT_SHJ

Al Noor Mosque مسجد النور

Take in the sights as we pay tribute to 
Islamic design motifs and elements 
through this iconic landmark and place of 
worship. 

The architectural details of the mosque 
have been seamlessly showcased, 
bringing the visuals to light, using 
material textures that include gold, 
marble, soil and shells. 

ــاف  ــى ضف ــة عل ــر خّلاب ــاحرة ومناظ ــة س بإطالل
بحيــرة خالــد، يشــكل مســجد النــور أحــد أجمــل 
الشــاهدة  ا�سالميــة؛  العمــارة  فــن  أيقونــات 

على حضارتنا وجمال تصاميمها. 

التفاصيــل  إبــراز  تــم  العــرض  هــذا  وفــي 
ــن  ــيابية م ــة وانس ــجد بسالس ــة للمس المعماري
خالل الضــوء، وذلــك باالســتعانة بلمســات فنيــة 
تســخير  علــى  نهجهــا  فــي  تعتمــد  بارعــة 
الذهــب  مثــل  ا¤صليــة  الطبيعيــة  المــوارد 

والرخام والتربة وا¤صداف.



How much of a difference can a lone 
traveller make? This follows the story of 
a resilient man who finds a way to build 
something that will last decades while 
working hard to make sure that all life will 
flourish.

Come, join this journey as our 
protagonist works diligently, stays the 
course and keeps spirits up so that other 
life - both humans and animals too can 
come enjoy the bounty of his hard work 
and the land.

Al Rafisah Dam   سد الرفيصة
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ــه  ــن أن يحدث ــذي يمك ــر ال ــا ا¤ث ــر، م ــا نفك دعون
مســافر وحيــد؟ لنتعــّرف علــى قصــة مميــزة 
لرجــل عمــل بجــد وعزيمــة حتــى تمّكــن مــن 
ــٍم يــدوم لعشــرات الســنين ويســهم  بنــاء معَل
مــن  لجميــع  وتطورهــا  الحيــاة  ازدهــار  فــي 

حوله.

ندعوكــم لالنضمــام إلينــا فــي هــذه الرحلــة 
الممتعــة، حيــث لــم يتــواَن بطــل قصتنــا عــن 
البشــر  مــن  غيــره  �فــادة  جهــده  كل  بــذل 
تعبــه  ثمــار  وقطــف  والحيوانــات،  والشــجر 

وكفاحه.



Sharjah Fort Al Hisn حصن الشارقة
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Travel through time and take on the 
forces of men and nature through this 
unique, interactive experience. Discover 
a story of resilience. Embark on journeys 
of self-exploration and a quest to find a 
better future as you join and become a 
part of the story.

The fort has been rebuilt time and time 
again and just like the fort, we too will 
find strength and purpose to stand tall no 
matter what we go through - as long as 
we do it together.

على  لنتعّرف  فريدة   بتجربة  المتحف  يأخذنا 
 ºتاريخ ا�مارات وإرثها العريق، وليكون شاهد« حّي
صنعوا  لرجال  والشجاعة  البطولة  معاني  على 
عبر  الممتع  العرض  هذا  بنا  ُيسافر  مجيد.  تاريخ 
الزمن في رحلة نكتشف بها ذواتنا وهي تبحث 
الحلم  شاركونا  أفضل.  مستقبل  عن 

بالمستقبل وكونوا جزء« من القصة.

لقد تمت إعادة بناء الحصن مرار« وتكرار«، فأصبح 
في  به  ُيحتذى  ومثاًال   ºحي  ºأنموذج العمل  هذا 
كل  عن  النظر  بغض  وذلك  والمثابرة،  التصميم 
بيد  يد«  نتعاون معº ونعمل  أننا  الظروف، طالما 

للتغلب على جميع التحديات.
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Sharjah Mosque مسجد الشارقة

The unique and distinctive architecture 
of the Sharjah Mosque, the largest 
mosque in Sharjah is highlighted in a 
show which illuminates its stunning 
façade. Appreciate the architectural 
grandeur through the vibrant colours, 
patterns, elements and motifs used 
through a distinctive artistic expression 
that explores a crystalline visual style. 

الشارقة  مساجد  أكبر  المسجد  هذا  يعتبر 
تجسد  فريدة  معمارية  أيقونة  فهو  وأحدثها، 
فن العمارة ا�سالمية في أبهى وأجمل صورها، 
العرض  هذا  في  الفنانون  عليه  اعتمد  ما  وهذا 
الذي يسلط الضوء على واجهاته الخارجية؛ �براز 
والزخارف  التفاصيل  روعة  من  به  تتميز  ما  كل 
عن  فضًال  جديد،  من  بالحياة  لتنبض  تعود  التي 
النقوش الخطية التي تم إبرازها بتسليط ا�ضاءة 
وتأسر  ا¤بصار  تخطف  فأضحت  عليها  البلورية 

القلوب.
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Kalba Clock Tower برج الساعة في كلباء

Sink into a contemplative experience 
through a unique audiovisual narrative 
that celebrates a specific point in time - 
the blue hour. The simplicity and the 
sheer beauty of this natural 
phenomenon creates a mystical mood 
that captures the vacuum between day 
and night, adding a sense of 
timelessness. While your journey might 
start in shades and forms of blue, you 
are also introduced to a wider spectrum 
that explores wider interpretations of 
this elusive moment in time.

نسافر  رائعة  تأملية  تجربة  الزرقاء"،  "الساعة 
معها في مشهد سمعي وبصري فريد، يحتفل 
بلحظة محددة من لحظات حياتنا يطلق عليها 
وجمالية  بساطة  تضفي  الزرقاء.  الساعة  اسم 
يتجسد   ºرائع  ºإحساس الطبيعية  الظاهرة  هذه 
النور والظالم في لحظة  بين  االنتقال  من خالل 
المشاهد  يمنح  الذي  وهو  بالليل،  النهار  التقاء 
شعوراَ بروعة هذا الجمال السرمدي. وبينما تبدأ 
اللون  عليها  يسيطر  وأشكال  بظالل  رحلتك 
ا¤زرق، فإنك تكتشف الحقº أبعاد« جديدة ورؤيًة 
اللحظة  هذه  خاصية  خاللها  من  تدرك  أوسع 

ومدى تفردها. 
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Here is a story that is a tribute to the 
enterprising travellers of old, who found 
ways to flourish and thrive in challenging 
conditions. Today, their endeavours are 
the reason we celebrate our culture, 
traditions and way of life.

This show follows the story of how an 
oasis brought people together. We see 
how one man found inventive ways to 
make the most of the land. From this 
land a thriving community grew, that kept 
the flame of hope alive for those looking 
for it, just as others found it years ago.

ــا، الذيــن  ــا وأجدادن يــروي حصــن الذيــد ســيرة أهلن
وأكملــوا  وشــجاعة  ببطولــة  الظــروف  تحــّدوا 
طريقهــم نحــو التطــور واالزدهــار. اليــوم، نحتفــل 
أســاس  كانــت  التــي  مســيرتهم  ونكــّرم  بهــم 

حضارتنا وإرثنا الثقافي العريق.

رمــال  بيــن  واحــة  قصــة  العــرض  هــذا  يــروي 
ــل  ــود والعم ــد الجه ــي توحي ــت ف ــراء نجح الصح
المشــترك. ســنرى كيــف نجــح رجــل واحــد فــي 
أقصــى  لتحقيــق  والمهــارات  الوســائل  ابتــكار 
اســتفادة ممكنــة مــن ا¤رض. ومــن هــذه ا¤رض 
النجــاح  علــى  وإصــرار  عزيمــة  ذو  مجتمــع  ولــد 
قلــوب  فــي  حيــة  ا¤مــل  شــعلة  علــى  وا�بقــاء 
أولئــك الذيــن يبحثــون عنهــا، تمــامº كمــا نجــح 
ــل  ــك قب ــى ذل ــداء إل ــي االهت ــداد وا¤سالف ف ا¤ج

سنين خلت.

Al Dhaid Fort  حصن الذيد
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They say it takes a village. They're right.

This is a land that supports its people. 
A land that gives everyone a chance to 
grow in more ways than one. A land that 
inspires everyone to be there for each 
other.
This is a place that keeps you safe, gives 
you peace and takes you places. This is 
a story of renewal, promise, peace and 
ambition. And you are invited to be a part 
of this story too.

"يٌد واحدة ال ُتصفق" – إّنها مقولة صحيحة

أحالمه،  وتدعم  شعبها  تحتضن  أرٌض  دولتنا، 
للتطور  متجددة   ºفرص يوم  كل  تمنحنا 
تجمع  أرٌض  المجاالت،  شتى  في  واالزدهار 
والمحبة  التعايش  على  وتوحدهم  أبناؤها 

ليكونوا قلبº واحد«.
وطن ا¤من وا¤مان، وقصة نرويها لÔجيال بفرح 

وشغف وطموح.
جزء«  تكونوا  لكي  الحلم،  لمشاركتنا  ندعوكم 

من هذه القصة.

 

Al Hamriyah Municipality  بلدية الحمرية
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Khalid Lagoon Corniche
The Art Walk 

كورنيش بحيرة خالد
ممشى الفن 

The Art Walk is a whimsical and inventive 
experience that transforms the Khalid 
Lagoon corniche from Al Noor Mosque to 
the Al Qasba canal entrance  into a vibrant 
canvas of color and artistry. The 80 Gobo 
projections feature paintings by children 
from schools across Sharjah. Each of 
them is like a tiny window into the minds of 
young artists, brimming with wonder, 
inspiration, and the joys of creation.
Visitors, as they stroll along the corniche, 
are taken on a journey by the talents of 
these young artists. The Art Walk is a 
playful and engaging installation, inviting 
visitors to immerse themselves in the art in 
whole new ways.

تجربة خيالية جديدة وتحفة فنية فريدة، تحّول 
حتى  النور  مسجد  من  خالد  بحيرة  كورنيش 
مدخل قناة القصباء إلى لوحات متناغمة تنبض 
الفنية  ا°بداعات  من  والكثير  والوان  بالحياة 
المتميزة؛ زّينته مجموعة لوحات رائعة من إبداع 
طّلاب وطالبات مدارس الشارقة، تمثلت بعروض 
 Æنطل نافذة  بمثابة  كانت  والتي  الثمانين،   GOBO

الشباب  فنانينا  ومواهب  أفكار  على  خاللها  من 
التجدد  بدهشة  المليئة  أعمالهم  إلى  ونتعرف 

ومتعة االبداع.
عبرها  نسافر  ممتعة  رحلة  الفن  ممشى  يعتبر 
البحيرة،  كورنيش  امتداد  على  زوارنا  جميع  مع 
لنكتشف مواهب هؤالء الفنانين الشباب ومدى 
الفن  جمال  ونتذوق  وا°بداعي،  الفني  تفّردهم 

.Êالمعاصر بنظرة أكثر انفتاح¤ وتجدد
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Al Majaz Waterfront
Echoes of Dawn

واجهة المجاز المائية
أصداء فجر جديد 

Echoes of Dawn is a contemplative 
spectacle of light and sound, located at 
the Al Majaz Waterfront. With over 150 
panels of radiant LED lights, each 
intricate panel is a masterpiece, inspired 
by the timeless beauty of Islamic 
geometric patterns. 

The circular pathway surrounding the 
structure invites visitors to embark on a 
journey through the illuminated cosmos, 
as the pulsating sound harmoniously 
synchronizes with the panels, creating a 
rhythm that engulfs the entire structure 
in a symphony of light and sound.

واجهة  في  والصوت  الضوء  عروض  تأخذكم 
روعة  ُيبرز  ُمبهر  فني  مشهد  إلى  المائية  المجاز 
فنية  لوحة   150 من  أكثر  مع  واجواء،  المكان 
الملونة، حيث   (LED) إي دي  إل  الـ  بأضواء  مشّعة 
وأيقونة  فنية  تحفة  ذاتها  بحد  لوحة  كل  ُتعد 
الخالد  والجمال  اصالة  روح  ُتجسد  إبداعية، 

لÍنماط الهندسة ا°سالمية. 

فهو  بالتصميم  المحيط  الدائري  المسار  أما 
يغري جميع الزوار لالنطالق في رحلة عبر الكون 
بانسجام  ا°يقاع  نبض  يتزامن  وبينما  المضيء، 
مع اللوحات الفنية، يعيش الزوار رحلة استثنائية 
سيمفونية  في  وتغمرهم  حواسهم  تأسر 

رائعة تمزج بين الموسيقى والضوء.
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What does it take to keep our dreams 
and hopes for the future alive?
This is a story of finding that flicker of 
light in the shadows, that silver lining 
and the efforts we take to keep the flame 
of curiosity high.

Follow the story of this little one as we 
see her grow up, experience life as she 
goes in search of the light, as she 
herself becomes a symbol of inspiration, 
and a beacon for others.

لنتمسك  وا�صرار  المثابرة  من  يلزمنا  كم 
بأحالمنا ونحقق أهدافنا؟

الطاقات  على  للعثور  وعزيمة  أمل  قصة  إنها 
أحالمنا  تحقيق  وراء  والسعي  فينا،  الكامنة 
عالمنا  يجعل  وتفاؤل  بشغف  وطموحاتنا 

أجمل.

في  الصغيرة  الطفلة  هذه  قصة  معنا  تابعوا 
حلم  لتحقيق  والسعي  ا¤مل  عن  بحثها  رحلة 
 ºملهم رمز«  بذلك  فأصبحت  ¤جله،  عاشت 

ومنارة ُتضيء دروب ا¤جيال.

UNIVERSITY CITY HALL قاعة المدينة الجامعية
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The artists bring a unique touch to 
accentuate the aesthetic architecture of 
the Sheikh Rashid Al Qasimi Mosque in 
Dibba. 

They achieved it through transformative 
visual representation, using geometric 
Islamic patterns and foliate ornaments, 
presented in a contrast of radiant colors. 
The facade is a study in floral mosaics 
inspired by the iconic Sheikh Zayed 
Grand Mosque.

روعة  على  الضوء  المبدع  العرض  هذا  يسلط 
الشيخ  لمسجد  المعمارية  الهندسة  وجمال 
استلهم  فقد  القاسمي،  أحمد  بن  راشد 
الفنانون عرضهم من أدق التفاصيل المعمارية 
للهندسة  والمميزة  المختلفة  ا¤نماط  ومن 
بتنوع  اشتهرت  التي  ا�سالمية،  المعمارية 

زخارفها وغنى أشكالها وتباين ألوانها.

الواجهة  هو  العرض  هذا  يميز  ما  أبرز  ولعل 
المزين  طرازها  استلهمت  التي  الخارجية 
مسجد  من  الملونة  الزجاجية  بالفسيفساء 

الشيخ زايد الكبير في العاصمة أبو ظبي.

Masjid Sheikh Rashid 
bin ahmed Al Qasimi
Dibba Al Hisn city

مسجد الشيخ 
راشد بن أحمد القاسمي 

مدينة دبا الحصن
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Sustainability means being one with nature. 
The BEEAH Headquarters feature a striking 
narrative inspired by nature as it seamlessly 
blends within the surrounding environment. 
We show this harmony through organic, 
natural patterns such as herds of oryxes, 
murmuration of birds, schools of fish, ocean 
waves; among other elements. 
 
We celebrate the natural elements of nature 
throughout our story - the sun, the wind, 
water and sand. 

The BEEAH Headquarters is an apt symbol 
of being One with Nature. It runs on solar 
power, operates at LEED Platinum 
standards and emissions are at net-zero.

مــع  االنســجام  فكــرة  مــن  االســتدامة  مفهــوم  ينطلــق 
الطبيعــة والتناغــم معهــا. ومــن هنــا اســتلهمت المهندســة 
المعماريــة الشــهيرة زهــا حديــد تصميمهــا للمقــر الرئيســي 
ــة  ــع البيئ ــج م ــث يندم ــغيله بحي ــة تش ــة" وطريق ــركة "بيئ لش
 ºــي ــرض جل ــذا الع ــر ه ــيابية. وُيظه ــة وانس ــة بسالس المحيط
التفاعــل واالنســجام بيــن ا¤نمــاط العضويــة الطبيعيــة مثــل 
قطعــان المهــا، وتغريــد الطيــور، وأســراب ا¤ســماك، وأمــواج 

المحيط، وغيرها من العناصر الطبيعية ا¤خرى.

وفــي ســرد قصتنــا، نحتفــل هنــا مــن خالل هــذا العــرض، 
ــم  ــجام والتناغ ــة ا¤م وباالنس ــية للطبيع ــات الرئيس بالمكون
والنــور  الــدفء  مثــل  مــن  عناصرهــا  أهــم  ومــع  معهــا 
المســتمدان مــن الشــمس، با�ضافــة إلــى قــوة الريــاح ونعمــة 

الماء وجمال الرمال. 

ــة  ــمº وتجرب ــًزا مله ــة" رم ــشركة "بيئ ــي لـ ــر الرئيس ــر المق ُيعتب
ــة لمفهــوم االندمــاج واالنســجام مــع الطبيعــة. فقــد  ريادي
نظــام  (وهــو  البالتينيــة   LEED لمعاييــر   ºوفــق بنــاؤه  تــم 
مراعيــة  مبــاٍن  وتشــغيل  وإنشــاء  تصميــم  لقيــاس  دولــي 

للبيئة وعالية ا¤داء)، وبما يحقق الحياد الكربوني.

BEEAH Headquarters المقر الرئيسي لشركة "بيئة"



The Light Museum shines a literal light 
on the oft-forgotten old-fashioned 
overhead projector. With A focus on 
interaction and imagination, the 
workshop is a brilliant example of 
edutainment and learning through play. 
Over the course of 20-minute long 
sessions, small groups of 6 to 14-year 
old children discover a sensory world 
filled with shapes, textures, colors and 
patterns, all created by light projection. 
Young attendees can explore color 
mixing and transformation, pattern 
projections, the effect of different 
textures on mirrored surfaces, create 
sand art and much more.

While children are entertained by the 
Light Museum’s Art in Light workshop, 
parents can step into their very own light 
art experience. Curated by the 
internationally revered 3D artist and 
video mapping specialist, Laszlo Zsolt 
Bordos, the Lighthouse exhibition 
showcases artworks that explore the 
idea of the constancy of change through 
light. With a series of awe-inspiring 
installations, the exhibit combines 
analog and digital technologies and 
notions of reflection, refraction and light 
interaction to astounding effect.

يسلط متحف اضواء النور على جهاز إسقاط 
مع  ُينسى.  ما  غالًبا  الذي  القديم  العرض 
تعد  حيث  والخيال،  التفاعل  على  التركيز 
ورشة العمل مثاًلا رائًعا للترفيه والتعلم من 
طويلة  جلسات  مدار  وعلى  اللعب.  خالل 
والشباب  الصغار  يختبر  دقيقة،   20 مدتها 
الذين تتراوح أعمارهم من 6 إلى 14 عام¤، عالم¤ 
حسي¤ مليئ¤ باشكال والوان وانماط، كلها 
يمكن  الضوئي.  ا°سقاط  بواسطة  ُمصممة 
الوان  خلط  استكشاف  للمشاركين 
وتحويلها إلى إسقاطات ضوئية، وتجربة تأثير 
العاكسة،  اسطح  على  المختلفة  انسجة 

واختبار الفن الرملي وغير ذلك الكثير.

"آرت إن  بينما يستمتع اوالد في ورشة عمل 
للوالدين  يمكن  اضواء،  متحف  في  اليت" 
وذلك  بهم.  الخاصة  الفن  تجربة  خوض 
صممه  الذي  هاوس"  "اليت  معرض  بحضور 
التقنيات ثالثية  العالمي المختص في  الفنان 
الفيديو، الزلو زولت بوردوس،  ابعاد وعروض 
تستكشف  التي  الفنية  اعمال  يعرض  وهو 
مع  الضوء.  خالل  من  التغيير  ثبات  فكرة 
يجمع  المذهلة،  التراكيب  من  سلسلة 
والرقمية  التناظرية  التقنيات  بين  المعرض 
والتفاعل  واالنكسار  االنعكاس  ومفاهيم 

الضوئي بشكل مذهل.
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