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مهرجان بيروت آند بيوند الدولي للموسيقى أعلن برنامجه لهذا العام

أعلن مهرجان "بيروت آند بيوند" الدولي للموسيقى في مؤتمر صحافي عقد في "ستايشن"- سن الفيل، عن
مواعيد حفالته لهذا العام، في حضور مديرة املهرجان أماني سمعان، القيم الفني للعام 2016 وائل قديح،
أعضاء مجلس امناء املهرجان: ريما فرنجيه، مديرة مهرجان "إهدنيات" الدولي ومهرجان سينمائيات، مديرة
مهرجان أوسلو ملوسيقى العالم (النروج) ألكساندرا أركتي ستولن، املدير الفني ملهرجان تيميتار ومؤسس ملتقى
"موسيقى بدون تأشيرة" (املغرب) ابراهيم املزند، مستشارة موسيقى العالم مسرح "تياتر دو ال فيل" في باريس

سودابيه كيا، واملوسيقي واملنتج اللبناني غازي عبد الباقي.

وكانت مداخالت تم خاللها االعالن عن حفالت املهرجان التي ستمتد حتى كانون األول املقبل في فضاءات عدة
في العاصمة بيروت وفي مدن أخرى مجاورة.

وشدد املتحدثون على أن الهدف األساسي ملهرجان "بيروت آند بيوند" هو دعم النمو الفني وتأمني فرص لجوالت
الفنانني الدولية. وفي شهر تشرين الثاني من كل عام، بالشراكة مع مهرجان اوسلو للموسيقى العاملية، ينظم
"بيروت اند بيوند" جولة اوروبية تقدم مجموعة من الفنانني العرب. تتضمن جولة العام 2016 كال من الدانمارك،

السويد، سويسرا، فرنسا والنروج.

وأكدت رئيسة جمعية "امليدان" ريما فرنجية خالل املؤتمر الصحافي أن "لبنان واملنطقة يمران بمرحلة استثنائية
قد تكون مرحلة انتقالية. فبالرغم من كل التحوالت التي يعيشها الشباب اللبناني والعربي والخوف واإلحباط في
ظل الحروب وعدم االستقرار، إال أن هذه املشاعر تستطيع أن تكون محفزا ودافعا لهم لتطويعها واالنطالق منها

نحو مشاريع إبداعية تخدم كل املساعي التحررية والتفاعلية لهذا الشباب الطموح والواعد".

وأضافت: "نحن شعوب شرقية نتمتع بعاطفة كبيرة. هذه العاطفة حني تقترن باألمل تتحول إلى عطاء وإبداع
خدمة للفرد والوطن".

وشددت فرنجية على أنه "من موقع مسؤوليتنا علينا أن نمنح الشباب األمل وخاصة الذين اختاروا أن يعبروا عن
آرائهم ومشاعرهم بالفن أكان بالكلمة واألفالم واملوسيقى"، مشيرة إلى أن "هؤالء الشباب حني يعبرون بالفن، وهو
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أرقى أساليب التعبير، يضعوننا أمام واجب ومسؤولية دعمهم فنكون لهم جسر عبور لينتقلوا بمواهبهم وأفكارهم
وإبداعاتهم إلى مستوى االحتراف في صناعة املوسيقى واألفالم".

 


