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 حفل دعم بیروت أند بیوند 2017 یجمع حامد سّنو، لیلیان شالال ومحّمد عبدوني

 
األول/دیسمبر كانون في للموسیقى الدولي بیوند أند بیروت مهرجان من الرابعة الدورة حققته الذي الكبیر النجاح                  بعد
الفنانین ألمع من ثالثة ویضم بیروت ستایشن في حزیران/یونیو 17 في یقام خاص بحفل المهرجان یعود                  الماضي،
/دیسمبر األول كانون 10 و 7 بین والمنعقدة المهرجان من الخامسة للنسخة الدعم حشد إلى الحفل یهدف                   اللبنانیین.

.2017 
 

بصري سمعي عرض بإنتاج المهرجان یقوم والدولي، المحلي التعاون لتعزیز الدائم بیوند اند بیروت سعي مع                  تماشیًا
المغني و شالال، لیلیان الوسائط متعددة والمنتجة والموسیقیة عبدوني، محمد السینمائي والمصور الفنان بین جدید                 مشترك

  والمؤلف األساسي في فرقة مشروع لیلى، حامد سّنو.
 

سنة بیروت في السامرالند أوتیل في جرى زفاف لحفل مسّجل فیدیو شریط على ویستند الزفاف" "حفل بعنوان                   العرض
على الضوء ویسّلطون بهم خاصة سردیة إلى الحفل على السائدة التشنج لحظات بتحویل الثالثة الفنانون یقوم .١٩٨٨                 
البصریات، على ومحّمد الغناء على حامد جانب إلى الموسیقي اإلنتاج على لیلیان مع بالسخط. المليء الحدث                  شخصیات

  یكشف العرض، سمعیَا وبصریَّا، عن قصص لحظات هاربة وردود فعل صُعب حجبها.
 

بیوند أند بیروت لدعم المثلى الطریقة هو الحدث لهذا الموسیقى محّبي حضور أن سمعان أماني المهرجان مدیرة                   وتعتبر
  الذي َیِعُد هذه السنة أیضًا ببرنامج یحتفي بالجودة والتمیز والتنوع.

 
 بطاقات الدعم متوّفرة في جمیع فروع مكتبة أنطوان وعلى "أنطوان أونالین" وثمنها 75 ألف ل.ل و150 ألف ل.ل.

#BBIMF2017 #SupportBBIMF 
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 نبذة عن الفنانین
أسسها والتي لیلى، مشروع المعروفة اللبنانیة الفرقة في األساسي المغني وهو بیروت، في مقیم ومؤّلف مغنٍّ سنو                   حامد
بین التقاطعات عمله یتناول بیروت. في األمریكیة الجامعة في الغرافیكي التصمیم دراسته أثناء ،2008 عام أصدقائه                  مع

 قضایا الجندر والعرق واللغة، كما یكتب ویحاضر عن التداخل بین الموسیقى والعدالة االجتماعیة.
 

في لیلیان تقیم أخرى. موسیقیة وآالت والغیتار، والتشیلو اإللكترونیة الموسیقى في االرتجال بأعمال تشتهر شالال                 لیلیان
بیس آند والدرم والدرون روك والبوست الجاز بین مشاریعها وتتنوع الوسائط، متعددة ومنتجة موسیقیة وهي                 بیروت،
ألفالم موسیقى أنتجت والحركة، والصورة االرتجال موسیقى بین العالقة باستكشاف تهتم وإذ الخاصة. الصوتیة                واألعمال

 قصیرة وتجهیزات فنیة وعروض رقص معاصر.
 

بیروت. في یقیم وهو فنیًا، وقیمًا سینمائًیا ومخرًجا مصوًرا یعمل حیث االختصاصات، متعدد بصري فنان عبدوني                  محمد
حالًیا ویحضر األوسط. الشرق في والثقافة الفنون على تركز مطبوعة وهي ،F/I/M2/P مجلة أسس ،2012                 عام
أعماًال تتناول وثائقیة أفالم عدة تضم التي الشخصیة، مشاریعه تركز .Cold Cuts بعنوان جدیدة منصة                 إلطالق
المیم ثقافة وعن بیروت، عن قبل من ُتحكى لم التي القصص على أساسًیا، دوًرا الموسیقى فیها تلعب والتي                    تصویریة،

 الصاعدة في المدینة.
 

  نبذة عن بیروت أند بیوند
ذات األعمال على التركیز مع العربیة المنطقة في المستقلة بالموسیقى التعریف بهدف بیوند"، آند "بیروت مهرجان                  تأسس
نجح والثانیة، األولى دورتیه وفي العالمیة. للموسیقى أوسلو مهرجان مع بالشراكة 2013 عام العالي، الفني                 المستوى
مساحًة وباعتباره المنطقة. في الموسیقیة المهرجانات من أساسي كمهرجان متمیز موقع احتالل في               المهرجان
حلول إیجاد إلى یهدف كما والتعاون. التشبیك على المهرجان یشجع والخبرات، األفكار وتبادل والعروض                لالجتماعات
لنتاجهم منافذ خلق كضرورة العربیة، المنطقة في الشباب المستقلین للموسیقیین الملحة االحتیاجات تلبیة شأنها                من

 الموسیقي النشط
 
 


