
 

 
 

 الحصرية الدولي السينمائي األحمر البحر مهرجان تذاكر باقات

 !ناآل متاحة
 

 
١٢جدة، المملكة العربية السعودية، أكتوبر  

 روادل الفرصة إلتاحة مبكًّرا، للُمسّجلين خاصة عروض ضمن المهرجان تذاكر باقات الدولي السينمائي األحمر البحر مهرجان يطرح

 العربية المنطقة من األفالم فضلأ المهرجان تيحسي حيث ،بمشاهدتها نيرغبو التي االفالم يختار من ولأ ليكونوا ؛سينالمتحمّ  السينما

 التذاكر باقات من مختلفة أنواع خمسة المهرجان يقدم .العالم رجاءأ مختلف من دوليةال فالمألا من بعناية مختارة مجموعة لىإ باإلضافة

  :وهي

 

 .باقةلل سعودي لاير ٦٠سعرب ،العادية العروض لحضور تذكرتين تتضمن التي ،"األفالم ُمتابع" باقة

 .للباقة سعودي لاير ١٢٠سعرب ،العادية العروض ضورحل تذاكر أربعة تتضمن التي ،"األفالم ُمحب" باقة

 .للباقة سعودي لاير ١٨٠سعرب ،العادية العروض لحضور تذاكر ستة تتضمن التي ،"األفالم عاشق" ةباق

 للباقة. سعودي لاير ٢٥٠ سعرب ،الحمراء السجادة عروض لحضور تذكرتين تتضمن التي ،"حمراءال ةالسجاد" باقة

  .للباقة سعودي لاير ٤٨٠سعرب ،الحمراء السجادة عروض لحضور تذاكر أربعة تتضمن التي ،"المميزة الحمراء ةالسجاد" باقة

 

 ر،المبك التسجيل تذاكر على والحصول الفرصة الغتنام ،السينما شاقعو محبي جميع الدولي السينمائي األحمر البحر مهرجان يدعو

 سيتمكن المذكورة، الباقات خالل من .العربي والعالم األحمر البحر ساحل طول على سينمائي حدث أكبر في مكانهم تأمين من ليتمكّنوا

 بها تتميز التي الوفيرة القيمة إلى باإلضافة ،آخر شخص أي من ساعة 24 قبل يختارونها التي فالماأل إلى الوصول من الحضور

  .الرسمي التذاكر شباك فتح عند سيُعتمد الذي السعر مقابل الباقات،

 

 .المتاحة الباقات من محدود عدد هناك وسيكون اليوم من ابتداءً  االنترنت عبر التذاكر باقات طرح سيتم

 

 – انتهى -

 :لالستفسارات

media@redseafilmfest.com 

 

 

 الدولي السينمائي األحمر البحر مهرجان حول

 

 من باقة وتعرض اليونيسكو، وفق عالمياً  إرثاً  المصنّفة البلد منطقة داخل ،جدة في الدولي السينمائي األحمر البحر لمهرجان االفتتاحية الدورة تُقام

 جديدة بأصوات الجمهور لتعريف أخرى وبرامج اإلخراج، لعمالقة كالسيكية مختارات جانب إلى والعالمية، العربية السينمائية اإلنتاجات وأحدث أهم

 جسور بناء طريق عن العالم أنحاء جميع من السينما اعةصن في والعاملين العرب للسينمائيين منصة المهرجان يُعتبر .وخارجها المنطقة من

 .العمل وورش والندوات األنشطة من باقة واستضافة القصيرة، لألفالم وأخرى الطويلة لألفالم مسابقة وتنظيم التواصل،
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 .2021 ديسمبر 15 إلى 6 من الدولي مائيالسين األحمر البحر مهرجان من االفتتاحية الدورة تُقام


