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جريد* (لجم%و#ية

(لجمعة 17 حزير(. 2016

%لموسيقى %لمستقّلة من بير() 'لى %لعالم

بعدما %فتتح ;مس نشاطه %ألّ(> لعا? 2016 من خال> ;مسية فنية مع
%لموسيقي %لمصرO موRيس لوقا %لذO ُيعتبر من ;برK %لفنانين على ساحة
%لموسيقى %لبديلة في %لعالم %لعربي، كشف مهرجاU %لموسيقى %لد(لي

«بير() _ند بيوند» ;خير%ً عن ;برK فعاليا) [(Rته %لحالية %لتي تمتد من 8 'لى 11
كانوU %أل(>، (تعقد خاللها %لحفال) (%لفعاليا) %لموسيقية في فضاa%) عد`

.`R)مجا dخر; Uفي %لعاصمة بير() (في مد

Rيما فرنجّية
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عقد منظّمو مDرجاB %لموس-قى %لد=لي «ب-ر=> ;ند بِ-وند» *مس مؤتمر%ً صحاف-اً *علنو% خالله

.2013 Gتأسس عا Iلذ% BرجاDلم% KL=لد Kعن برمجة =%عد

مدير* (لم%رجا.

=في حديث خاV لـ«%لجمDوLية»T *كد> مديرK %لمDرجاB *ماني سمعاB* Bّ «ما يم-ّز «ب-ر=>

KL=لرسم-ة للد% Kفقط خال] %لفتر KLمحصو Bنشا_اته لن تكو ّB* وa لسنة% cذa «ند ب-وند;

%لحال-ةT فبعدما %نطلقت مساء %مس من خال] *مس-ة فن-ة مع %لفناB %لمعر=d في مجا]

%لموس-قى %لبديلة موLيس لوقا في «ستايشن ب-ر=>» ستمتدّ %لنشا_ا> _-لة %لفترK %لتي

تسبق %فتتاl %لمDرجاB عبر محطا> عدKّ =*مس-ا> مختلفة».

=تض-ف: «rستحدq %لمDرجاa Bذc %لسنة مجلس *مناء يتألف من *عضاء محل--ن =n=ل--ن

باtLين ل-دعموc من %جل تحق-ق *aد%فه بالبر=t كمنصّة للموس-قى %لمستقلّة في %لعالم

%لعربي».

مجلس (ألمناء

=يجمع مجلس *مناء «ب-ر=> ;ند ب-وند» %لجديد شخص-ا> باKtL محل-اً =rقل-م-اً =عالم-اa Tًي:

T(Bلبنا) <س-نمائ-ا BرجاDدن-ا> %لد=لي =مar BرجاDم Kمؤسِّسة =مُدير Tيما فرنج-ّةL

zئ-سة %لمنتدL= (لنر=يج%) سلو لموس-قى %لعالم=* BرجاDم Kمُدير Tكِتّي ستولِنL* %Lلكساند*=

Lت-م-تا BرجاDلمدير %لفني لم% Tم %لمزند-a%بر%= Tرجانا> لموس-قى %لعالمDبي للم=L=أل%

TIجومانة %ل-اس-ر= T(}لمغر%) (يكtم-و Lف-ز% فو) «Kتأش-ر B=مؤسِّس مُلتقى «موس-قى بد=

مُديرK بر%مج %لمسرl لمنطقة %لشرÅ %أل=سط =شما] *فريق-ا في معDد سند%نس (%لواليا>

» في باLيس %لمُتحدT(K =سوn%ب-ه ك-اT مستشاKL موس-قى %لعالم في مسرl «ت-اتر n= ال ف-لّ

(فرنسا).

كذلك يتم-ّز «ب-ر=> %ند ب-وند» بقوK عالقاته %لد=ل-ةT فقد تأسس %لمDرجاB عاG 2013 بالشر%كة

BرجاDيسرّ %لم .Bسلو لموس-قى %لعالم =يستمر في توس-ع عالقاته حتى %آل% BرجاDمع م



6/20/16, 10:19 AMAl Joumhouria

Page 3 of 4http://www.aljoumhouria.com/news/index/311362?print=1

%العالB عن شر%كت-ن n=ل-ت-ن جديدت-ن للعاT2017-2016 G %ال=لى مع معDد %لعالم %لعربي في

فرنسا =%لثان-ة مع مDرجاB «ف-ز% فوL م-وtيك» في %لمغر{.

جولة >;#;ب9ة

=يدعم %لمDرجاB %لنمو %لفنيT =يتطلّع لتأم-ن فرV لجوال> %لفنان-ن %لد=ل-ة. في شDر تشرين

%لثاني من كل عاTG =بالشر%كة مع مDرجاB %=سلو لموس-قى %لعالمT ينظّم «ب-ر=> %ند ب-وند»

TÑL2016 كل من %لد%نما Gمجموعة من %لفنان-ن %لعر{. تتضمن جولة %لعا Gّب-ة تقد=L=% جولة

%لسويدT سويسر%T فرنسا =%لنر=يج.

lلق-ّم %لفني. يقتر% L=n فناناً من %لعالم %لعربي ل-لعب Tيستض-ف «ب-ر=> %ند ب-وند» كل سنة=

Kلتي تمتد فتر% Kلفنان-ن =موضوعا> %لطا=ال> %لمستدير% Lف-ختا BرجاDلق-ّم برنامج %لم%

%لمDرجاB. =بذلكT يضع %لق-ّم %لض-ف بَصمَته %لخاصة على برنامج %لمDرجاB =يساaم بتجديد

.BرجاDلم% l=L

;(ئل قديح

*مّا %لق-ّم %لفني للعاG 2016 فDو %لفناB =%ئل قديح %لمعر=d %يضاً بإسم «Lيّس ب-ك». فلطالما

تم-ّز %لموس-قي %للبناني =%ئل قُديح بإبد%عه على %لساحة %لعرب-ة في %ألنو%ä %لموس-ق-ة مثل

.«Urban»و{» =%لموس-قى %لـa ب-Dل%»

فDو كاتب =مؤلف موس-قي =مؤn قاG بأكثر من 400 عرã حيّ حو] %لعالم =*صدL 7 *لبوما>

Iعن عمل سمعي بصر KLو عباa= T«Gنتقا%= G%غر» B%له عنو ãموس-ق-ة. =يحمل ;خر عر

*ُنتِج بالتعا=B مع %لفنانة %لبصرية Lند% م-رt%. =يُع-د قديح من خالله rح-اء %ألغاني =%ألفالG %لعرب-ة

%لقديمة بأنما_ =جمال-ا> معاصرK. =تمّ تقديمه في مركز «بومب-د=» =مDرجاB «بانل-و بلو»

=متحف «موس-م» في فرنسا.

Tفة =%لملحنة %لللبنان-ة يُمنى ساباt2016 %لمغن-ة =%لعا Gمن موس-ق-ي «ب-ر=> ;ند ب-وند» لعا=



6/20/16, 10:19 AMAl Joumhouria

Page 4 of 4http://www.aljoumhouria.com/news/index/311362?print=1

%لفناa= Bei Ru Bو منتج موس-قي *Lمني *م-ركي =ملحن =In جي =منفّذ عنا=ين تسج-ال>

يق-م في مدينة لوé %نج-لسT «لَتْلَتَه» =aو فريق a-ب-aو{ =L%{ سوTIL =%ئل جغاG %لمُلقّب

بـ«غولة» =aو عاè dt%تي %لتعل-م =منتج يق-م ب-ن فرنسا =تونسT =تريو «=صل» %لمؤلّف من

كام-ل-ا جبر%B (فلسط-ن) ساKL موLس-ا (فرنسا) =فاLنر aاسلر (سويسر%).


