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&لصفحة &لرئ4س4ة > «ب4ر78 6ند ب4وند» ينطلق مع مو!يس لوقا

«ب0ر34 2ند ب0وند» &نطلق مع مو'&س لوقا

يُطلق مSرجاM &لموس4قى &لد8لي «ب4ر78 6ند ب4وند» بالتعاM8 مع «ستايشن ب4ر78» &ل4وD نشاIه &ألFّ8 لعاC2016 D 8يستض4ف
&لموس4قي &لمصر[ مو!يس لوقا (&لصو!\). علماً بأV ّMذ& &لحدV Wو بد&ية سلسلة من &ألنشطة &لتي ستسبق فعال4ا7 &لمSرجاM &لتي

ستجر[ ب4ن 8 118 كانوM &ألFّ8 (^يسمبر) 2016.

C«لفa»8 C«ب4ك4ا» cفي تأس4س فر eشترg .\رVمو!يس لوقا &لملقّب بـ «ساحر &إللكتر8ن4ِك» موس4قي 8ملحن مصر[ مق4م في &لقا
a»8قز&D شرc &لعجوp\». تتم4ّز موس4قاt بأسلوبSا &لمنوCsّ 8بأنSا مُستوحا\ من مصا^! مختلفة؛ كالطر&p &لمُشرo &لبس4كا^يل4كي 8a &لشعبي
&لمصر[. كاM لوقا عضو&ً ناشطاً على ساحة موس4قى &ألند!غر&8ند في مصرC قبل Ma تبدa aعماله باكتساv شSر\ مع بد&ية «&لرب4ع &لعربي».
MرجاSب4ن 2013 8 2014 بالشر&كة مع «م MرجاSب4ر78 6ند ب4وند» في 2013 8مشا!كته في جوال7 &لم» MرجاSنسخة لم Fّ8a في t!وSz بعد
aسلو لموس4قى &لعالم»C يعو^ مو!يس gلى ب4ر78 بعد gصد&! aلبومه &لثاني «بنح4ي &لبغبغاM» &لذ[ يتحدّ| من خالله &لحد8^ &لموس4ق4ة

8&لثقاف4ة. شكّل Vذ& &لعمل نقطة تحوFّ في V^pgا! &لساحة &لموس4ق4ة &لمستقلة في &لمنطقة.
M&يضاً لقاءً للفاعل4ن &لموس4ق44ن تحت عنوa Dل4و& «Mينظّم «ب4ر78 6ند ب4وند» بالشر&كة مع «ع4د &لموس4قى في لبنا Cمتصل cفي س4ا
«6!&ء متقاIعة حوF &لتعاM8» (من &لسا^سة 8حتى &لثامنة مساءً) في «ستايشن». يجمع &للقاء aعضاء مجلس aمناء «ب4ر78 6ند ب4وند»

É8&لحديث عن &إلنتا Ö!ذ& &للقاء ^عو\ مفتوحة للتعاV يعتبر Cلموس4قي &لمحل44ن. قبل كل شيء& sبمجموعة من محترفي &لقطا
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M8فنو v^&
Üáà٦ M&حزير àلخم4س ٦& ÜäàÜ ^لعد&

8يب خاã بالموقع

&لموس4قيC ب4ن gمكانا7 8تحديا7.

* حفلة مو@يس لوقا: #ل+و= ــ #لساعة #لثامنة *#لنصف مساءً ــ «ستايشن ب+ر*(» (جسر #لو#"ي).
* لقاء «J@#ء متقا"عة حوH #لتعا*F»: #ل+و= ــ من #لساعة #لساEسة حتى #لثامنة مساءً ــ «ستايشن ب+ر*(» (جسر

#لو#"ي). لالستعال=: 71/684218
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