


The Festival
المهرجان

CairoComix festival is about the evolution of the independent artistic 
movement in Egypt and more broadly the Middle East and North 
Africa region, where comics as a popular medium has many synergies 
with other creative art forms like street art, animation cinema, video 
art and graphic design, and where artists often cross over between 
disciplines. CairoComix is an artistic celebration that also brings the 
Egyptian public together with local and international comics artists 
and provides for the first time many prizes like Best Published Graphic 
Novel in Arabic.

يهتم مهرجان كايروكوميكس بشكل خاص بتطور الحركة املستقلة لفن القصص 

املصورة يف مرص وعىل نطاق أوسع يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا حيث متثل 

القصص املصورة شكال شعبيًا وفناً موازيًا لوسائط إبداعية آخرى مثل فنون الشارع 

والتحريك والسينام وفنون الفيديو والتصميم الجرافييك وأيًضا حيث يهتم عادة فنانيه 

بواحد أو أكرث من هذه الفنون. يعترب كايروكوميكس مبثابة احتفالية فنية تجمع جمهور 

القراء برسامني وكتّاب هذا الفن سواء املحليني منهم أو العامليني يف لقاء مبارش ال 

يتكرر عادة. بخالف تقديم جوائز عديدة مثل جائزة أفضل رواية مصورة عربية.

كايروكوميكس

ملصقي الدورة األوىل والثانية

السنة األوىل: األستاذ زغلول 

ملحيي الدين اللباد.

السنة الثانية: أبو الظرفاء 

لنجيب فرح.

CairoComix 
First and second

editions' posters. 
The first year: Ostaz 

Zaghloul by Ellabbad,  
second year: Abou 

Alzorafa' by Naguib Farah.

"كايرو كوميكس" 

يستعيد الدور 

من القاهرة إىل 

بريوت ويُطلِق 

حركة التغيري - 
"النهار اللبنانية"



الجمهور
Audience

CairoComix is aimed at the Egyptian society in general, especially 
the young generation reading manga and comics online and who want 
to gather to learn more, as well as children and youth with children’s 
books and products. 

CairoComix is particularly targeted to the young generation of 
Egyptians, where young men and women aged 18-35 attend its 
seminars and roundtable discussions. 
 
CairoComix also has an active social media component, with nearly 
6800 likes on its Facebook fanpage. 

بشكل عام يخاطب مهرجان كايروكوميكس الجمهور املرصي خاصة جيل الشباب منه 

قراء القصص املصورة واملانجا واألبطال الخارقني عىل اإلنرتنت أو مطبوًعا واملتلهف 

ملعرفة املزيد، باإلضافة لليافعني والكتب واملنتجات املوجهة إليهم.

يستهدف كايروكوميكس خاصة القراء من جيل الشباب املرصيني الشباب والفتيات يف 

 متوسط أعامر من ١٨ إىل ٣٥ عاماً يحرضون ندوات ونقاشات الطاولة املستديرة. 

ميتلك كايروكوميكس أيضاً وسيطاً نشطاً متمثالً يف صفحته عىل فيسبووك يتابعها أكرث 

من ٦٨٠٠ متابع.

56%

44%

18-24 25-34 35-44

كايرو كوميكس.. 

ملتقى مهاوييس 

الرسوم بالجامعة 

األمريكية بالقاهرة 
"الرشوق"







ComicSouk with stalls 
representing different 
publications from Egypt and 
the region as well as relevant 
publishing houses. To encourage 
local consumption, a special 
Free Comics Day will be held at 
sponsoring cafes and bookstores 
around the city during the 
festival where visitors can obtain 
free copies of various comics 
magazines, purchased by the 
sponsoring businesses.  

Exhibitions of the main 
character of this festival edition, 
another for participants from the 
Middle East and North Africa, as 
well as an exhibit of the guest of 
honor's work–all held at the AUC 
Tahrir Campus.

سوق الكوميكس بإقامة أكشاك يف 

ساحة املهرجان للنارشين املتنوعني سواء 

من مرص أو من املنطقة املتخصصني 

يف القصص املصورة، بهدف دعم بيع 

وتوزيع املطبوعات املختلفة وميتد نشاط 

السوق لخارج فضاء املهرجان للمقاهي 

واملكتبات املشاركني يف املهرجان بتوزيع 

نسخ من املطبوعات املختلفة لزبائنهم.

املعارض وتقام للشخصية الرئيسية 

للمهرجان هذا العام ومعرض آخر 

للمشاركني من املنطقة العربية وأخريا 

معرض ألعامل ضيف الرشف وتقام 

جميعها يف صاالت العرض بالجامعة 

األمريكية بالتحرير.

كايروكوميكس

قامئة الفائزين بجوائز 

املسابقة الرسمية لعام ٢٠١٦

CairoComix 
Winners list of the 
festival's official 
competition 2016



Artist @ Work a live projection 
of an artist at work on his or her 
comics, demonstrating his or her 
style, technique and the process 
of developing professional 
comics storytelling. 

الفنان يعمل يتفاعل الجمهور مع عرض 

حي لفنان قصص مصورة أثناء العمل عىل 

رسمه/ها بهدف عرض التقنيات والخطوات 

التي يتبعها لتطوير صفحة قصة مصورة 

مبستوى احرتايف.

Drawing Concert an 
internationally known show that 
combines live music and drawing 
where a band performs on 
stage as 3 artists’ live drawing is 
projected onto the background. 

حفلة مرسومة العرض املعروف عاملياً 

بنفس اإلسم ويجمع بني فريق يعزف 

ويغني عىل املرسح جنبًا إىل جنب مع 

٣ رسامني يرسمون مبارشة ويتم عرض 

رسومهم بالربوجكتور بحجم خلفية 

املرسح وراء الفريق.

Film Projection with a rich list of 
films to be screened during the 
festival.

عروض األفالم بقامئة أفالم غنية ومتنوعة  

يتم عرضها يوميا خالل فرتة املهرجان.

Competition for which six 
awards will be given in the 
categories of: Best Published 
Arabic Graphic Novel, Best Short 
Comics Story, Best Printed 
Magazine, Best Press Comic Strip, 
Best Digital Comics Series, and 
Best Project in Progress.

املسابقة وتنقسم إىل ستة فئات يتم 

اإلعالن عنها : أفضل رواية مصورة عربية 

وأفضل قصة مصورة قصرية وأفضل مجلة 

مطبوعة وأفضل رشيط كوميكس صحفي 

وأفضل مسلسل منشور رقميًا وأفضل 

مرشوع قيد التنفيذ.

اللقاء الجامهريي هي سلسلة لقاءات 

مفتوحة تقام خالل مهرجان كايروكوميكس 

مع رسام أو كاتب أو خبري وتدور حول 

املوضوعات التي تهم الشغوفني مبجال 

القصص املصورة!

الفنان يعمل

مع الفنان مازن كرباج

كايروكوميكس ٢٠١٦

Artist @ Work 
With Mazen Kerbaj,

CairoComix 2016


