


عودة الكوميديا والضحك
في حلة جديدة و متميزة





مــرة أخــرى هــذا العــام ، يعــود البرنامــج الغنــي عــن التعريــف ســتانداب إلبــراز مواهــب الفنانيــن الشــباب 
ــج  ــن البرام ــف م ــذا الصن ــي. ه ــور المغرب ــودة للجمه ــي الج ــرض عال ــم ع ــة وتقدي ــاحة المغربي ــى الس عل
يؤكــد المكانــة المهمــة التــي تحظــى بهــا البرامــج الترفيهيــة لــدى الشــركة الوطنيــة لإلذاعــة والتلفــزة 

و انخراطها الفعلي في أداء مهمة الخدمة العمومية المنوطة بها.

ــكل  ــن يش ــم ل ــذا الموس ــا، وه ــن والكوميدي ــال الف ــي مج ــارزة ف ــة ب ــوه فني ــتانداب بوج ــج س ــط برنام ارتب
اســتثناء، وســيعرف مشــاركة الفنانيــن محمــد الخيــاري ولطيفــة أحــرار الذيــن كانا ضمن المواســم الســابقة، 
ــق،  ــيد رفي ــن رش ــكل كل م ــا سيش ــازوت. فيم ــا بوط ــة دني ــم الممثل ــة التحكي ــي لجن ــا ف ــتلتحق بهم و س
طاليــس ويســار فريــق المدربيــن المســؤولين عــن توجيــه و مواكبــة المواهــب المشــاركة فــي البرنامــج 

وتقديم المشورة لهم.

ــل   ــا كفاع ــن دوره ــد ع ــن جدي ــزة م ــة والتلف ــة لإلذاع ــركة الوطني ــد الش ــتانداب، تؤك ــج س ــال برنام ــن خ م
رئيســي فــي تعزيــز اإلبــداع الفنــي والثقافــي ، وترســخ موقعهــا كشــريك وداعم للشــباب المغربــي، واألكيد 

أن الكوميديا و الضحك سيكونان في الموعد في حلة جديدة وأن األفضل تم اختياره إلسعاد الجمهور.
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فمنــذ انطــاق أول موســم ســنة 2017، اســتمر البرنامــج فــي توســيع قاعدتــه الجماهيريــة و تســجيل أرقــام ونســب مشــاهدة 
جيدة ُمستأثرا بحصة جمهور تفوق 50% في المتوسط.

ال يمكــن إغفــال الــدور الرئيســي للمنصــات الرقميــة فــي اســتقطاب جمهــور جديــد، و هــو مــا جعــل عــدد المشــاهدات علــى قنــاة 
اليوتيوب يتجاوز 6.5 مليون مشاهدة خال الموسم الخامس.

جميــع العناصــر التــي ســتضمن لنــا عرضــا فكاهيــا متميــزا ســتكون حاضــرة فــي هــذا الموســم:  سكيتشــات مكتوبــة بعنايــة، 
ــة مــن أســماء كبيــرة علــى الســاحة الفنيــة وفريــق مدربيــن مــن الشــباب يحظــون بشــعبية كبيــرة لــدى  لجنــة تحكيــم مكون
الجمهــور وعلــى مواقــع التواصــل االجتماعــي. وهــو مــا ســيجعل أن العــروض ســتكون غنيــة و متنوعــة خصوصــا أن  المشــاركين 
ســيحرصون علــى تقديــم أفضــل مــا لديهــم خــال كل مراحــل المنافســة، باإلضافــة إلــى مشــاركة 3 ضيــوف مــن المغنييــن أو 

الكوميديين الذين سيضفون لمستهم الخاصة على األمسيات الثمانية لستانداب. 

ومــن أجــل إبــراز جانــب تلفزيــون الواقــع أكثــر، ســيتم تعزيــز البرايمــات بعــدة كبســوالت تقربنــا مــن الحيــاة اليوميــة للمشــاركين 
ــا منهــم ومــن شــخصياتهم العفويــة. كمــا ســيتم  ولحظــات العيــش المشــترك بينهــم، وهــو مــا ســيجعل الجمهــور أكثــر قرب
الحفــاظ علــى وتيــرة حماســية بيــن عــروض المشــاركين مــن خــال مداخــات لجنــة التحكيــم، واالســتعدادات التــي تجــري فــي 

الكواليس.

رحلــة البحــث عــن الجوهــرة النــادرة داخــل كل مشــارك، و الموهبــة التــي ســتنجح فــي إقنــاع لجنــة التحكيــم و إبهــار الجمهــور، 
ستمنح المشاهدين حتما لحظات مميزة من والترفيه و أوقات أكثر متعة.

يفرض برنامج ستانداب نفسه كموعد سنوي
للضحك و الكوميديا على األولى.

تقديم البرنامج 
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مستجدات
الموسم السادس 

مدربون جدد

لجنة تحكيم بنفس جديد 

نمط اختيار جديد  

3 مدربيــن مــن خيــرة األســماء فــي مجــال الكوميديــا ،و يتمتعــون بشــعبية كبيــرة على مواقــع التواصــل االجتماعي ،ســينضمون 
إلــى الموســم الســادس مــن برنامــج ســتانداب، ويتعلــق األمــر بــكل مــن رشــيد رفيــق، طاليــس و يســار الذيــن سيشــاركون فــي 

عملية اختيار المرشحين منذ البداية.

ــار  ــدون اختي ــة وجــود عــدة مدربيــن يري ــاره بنفســه، و فــي حال ســيكون لــكل مــدرب 06 مشــاركين ضمــن فريــق ســيقوم باختي
نفــس المرشــح، ســيتعين علــى المرشــح اختيــار المــدرب الــذي يريــد االنضمــام إليــه. وعندمــا يتشــكل فريــق كل مــدرب ســتكون 

المنافسة على أشدها بين المشاركين و المدربين من أجل إقناع لجنة التحكيم.

تتكــون لجنــة تحكيــم البرنامــج مــن ممثليــن وكوميدييــن معروفيــن :محمــد الخيــاري، لطيفــة أحــرار و دنيــا بوطــازوت ..وجــوه 
فنيــة راكمــت مســيرة مهنيــة موفقــة فــي الســينما والتلفزيــون والمســرح ولــن تفشــل فــي تقديــم النصــح الــازم لمشــاركينا  

وسيكون لها حتما دور ملهم لهم طوال مسيرتهم في ستانداب.

ــاط  ــوع األنم ــودة و تن ــل الج ــل تحصي ــن أج ــن م ــبه محترفي ــاركين ش ــا مش ــتهدف أساس ــج ستس ــي البرنام ــاء ف ــة االنتق عملي
الكوميديــة وضمــان قاعــدة جماهيريــة واســعة، و ســيمثلون مختلــف المناطــق و األوســاط المغربيــة بمــا فــي ذلــك الجامعــات 

من أجل التنقيب عن أفضل مواهب هذه السنة. 

الموســم الســادس مــن ســتانداب ســينجح فــي اســتالم مشــعل الــدورات الســابقة ، فالرؤيــة الجديــدة تــروم  
االســتمرارية و التطــور للبرنامــج مــع االحتفــاظ  بجوهــره كعــرض ترفيهــي الكتشــاف المواهــب الكوميديــة، مــع 

تعزيز الشق المتعلق بالكوميديا والكثير من المستجدات التي ستزين البرنامج وتجعله أكثر بريقا :
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مستجدات
الموسم السادس 

عدد مشاركين أقل ومحتوى أجود

ــودة و  ــل الج ــرص تحصي ــزز ف ــاء ليع ــار ج ــذا االختي ــن 24. ه ــدال م ــحا ب ــاركة 18 مرش ــيعرف مش ــتانداب س ــن س ــم م ــذا الموس ه
إعطــاء األولويــة للمحتــوى. ولهــذا الغــرض ســيتلقى المشــاركون تدريبــا مكثفــا تحــت إشــراف فريــق المدربيــن حــول كيفيــة 

إتقان المشاهد، معايير الوقوف الجيد على الخشبة و تكوينهم في مختلف مراحل للمسابقة.

طــوال فتــرة المنافســة، يشــكل المدربــون والمرشــحون فريًقــا واحــًدا ويقاتلــون مًعــا مــن أجــل إقنــاع لجنــة التحكيــم فــي شــكل 
منافسة مزدوجة ...

كواليس التدريب أكثر قربا من الجمهور 

الورشــات التــي ســيتم اقتراحهــا علــى المشــاركين ســتكون هادفــة ومتنوعــة وتتضمــن التدريــب حــول كيفيــة الوقــوف علــى 
الخشــبة، نبــرة الصــوت ، تقنيــات كتابــة السكيتشــات وغيرهــا مــن المحــاور التــي تــم اختيارهــا  بدقــة لمســاعدتهم علــى إنشــاء 

تصور لعروضهم خال البرنامج، وستكون للمشاهدين فرصة اإلطاع عن كثب على هذه الورشات و كواليسها.
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مسار البرايمات 

ــاهدون  ــفها المش ــات، سيكتش ــتانداب فــي ثمانــي برايم ــب س ــول لق ــة ح ــتدور المنافس ــم س ــذا الموس ــالل ه خ
على عدة مراحل : االختيار، المنافسة، ربع النهاية نصف النهاية و البرايم النهائي. 

مرحلــة اإلختيــار
ستكـون موزعــة
على 3 برايمـــات

عــدد البرايمــات 
المنافســة  مرحلــة  فــي 

سيبلــغ اثنيــن

فـي بـرايـــم  

ربـع النهــايـــــة 

وخالهــا ســيتعين علــى  06 مرشــحين  تقديــم  عــرض مــن 05 دقائــق ســيمثل 
ــة  ــى لجن ــيكون عل ــور ، وس ــام الجمه ــبة و أم ــى الخش ــم عل ــوف له أول وق
التحكيــم بعــد إجــراء المــداوالت اختيــار ثنائيــات متأهلــة مكونــة مــن المرشــح 

و مدربه.

ــر  ــم عب ــة التحكي ــام لجن ــون أم ــاركين سيتنافس ــت مش ــا س ــيتضمن أيض وس
تقديــم ســكيتش مــن اختيارهــم ومهمــة ستســند إليهــم عبــر إجــراء القرعــة، 
فــي هــذه المرحلــة ســيتأهل 04 مرشــحين عــن كل برايــم لمرحلــة ربــع 
بيــن  المواجهــة  المجمــوع.  فــي  متأهليــن  مشــاركين   08 أي  النهايــة 
المشــاركين ســتكون فرصــة الختبــار قدرتهــم علــى االرتجــال حــول مواضيــع 
ســيتم فرضهــا عليهــم، وســيتم إجــراء القرعــة داخــل الباطــو مــن أجــل تحديد 

المشاركين الذين سيتنافسان حول نفس الموضوع.

ســيقدم المشــاركون ســكيتش باإلضافــة إلــى مهمــة ســيطلب منهــم 
النهايــة،  إلــى مرحلــة نصــف  06 مشــاركين ســيعبرون  إنجازهــا، وفقــط 
وســيكون عليهــم مــن جديــد إقنــاع لجنــة التحكيــم عبــر تقديــم ســكيتش و 
ــة  ــذه المرحل ــي ه ــاركين ف ــوظ المش ــم.. حظ ــا بينه ــات فيم ــوض مواجه خ
بــدأت تقــل ومقاعــد البرنامــج تتقلــص و المســابقات تصبــح أصعــب. وســيكون 
ــر زر  ــه عب ــاء أداء عرض ــترك ُأثن ــاف المش ــم إيق ــة التحكي ــاء لجن ــكان أعض بإم

يضغطون عليه.



المواجـهـة بيـن  

المـشــاركـيــــــن 
ســتكون فرصــة الختبــار قدرتهــم علــى االرتجــال حــول مواضيع ســيتم فرضها 
عليهــم، وســيتم إجــراء القرعــة داخــل الباطــو مــن أجــل تحديــد المشــاركين 

الذين سيتنافسان حول نفس الموضوع.

للمرحلة النهائية  
التــي ســتكون عبــر المباشــر. حيــث ســيقوم كل مشــارك بتقديــم عــرض 
ــكل  ــذي سيش ــور ال ــت الجمه ــال تصوي ــن خ ــتانداب م ــق س ــيفرضه تطبي س

A.لجنة التحكيم النهائية في اختيار فكاهي السنة

مشاركين سيتبقون 4



ســواء مــن خــال اليوميــات أو البرايمــات، العديــد مــن الكبســوالت التــي ســتقربنا أكثــر مــن المدربيــن و المشــاركين و الكواليــس 

ــاة اليوميــة  ــل الدقيقــة التــي تهــم الحي ــدة البرنامــج ، وســتكون فرصــة للجمهــور التعــرف علــى التفاصي ســتكون ضمــن أجن

ــم  ــيقترحها عليه ــي س ــات الت ــل الورش ــة داخ ــم العفوي ــم، و تصرفاته ــم اعترافاته ــة، انطباعاته ــل األكاديمي ــاركين داخ للمش

البرنامــج طــوال مــدة المنافســة. باإلضافــة األنشــطة الهادفــة التــي سيســتفيد منهــا المشــاركون مثل كــرة القــدم، الكاراوكي، 

تحدي التمثيل الصامت...والتي سيكون لها دور في تحيق التقارب بينهم وإخراجهم من جو المنافسة الجدي. 

مســابقــات
وتحــــديـات
جــديـــــــدة






