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ند بیوندأحول بیروت  	
تأسس مھرجان "بیروت آند بیوند"، بھدف التعریف بالموسیقى المستقلة في المنطقة العربیة مع التركیز على األعمال ذات 

بالشراكة مع مھرجان أوسلو للموسیقى العالمیة. وفي دورتیھ األولى والثانیة، نجح  2013توى الفني العالي، عام المس
المھرجان في احتالل موقع متمیز كمھرجان أساسي من المھرجانات الموسیقیة في المنطقة. وباعتباره مساحةً 

ن على التشبیك والتعاون. كما یھدف إلى إیجاد حلول لالجتماعات والعروض وتبادل األفكار والخبرات، یشجع المھرجا
من شأنھا تلبیة االحتیاجات الملحة للموسیقیین المستقلین الشباب في المنطقة العربیة، كضرورة خلق منافذ لنتاجھم 

.الموسیقي النشط  
 

مجلس األمناءأعضاء   
مؤسسة ومدیرة مھرجان اھدنیات وسینمائیات (لبنان) – ریما فرنجیھ  

موسیقي ومنتج (لبنان) – عبد الباقيغازي   
مدیرة مھرجان أوسلو لموسیقى العالم (النرویج) – ألكسندرا أركیتي ستولن  

مدیر مھرجان موسیقى بدون تأشیرة ومھرجان تیمیتار (المغرب) –إبراھیم المزند   
مستشارة موسیقى العالم في تیاتر دو ال فیل باریس (فرنسا) –سودابیھ كیا   

مدیرة برنامج معھد ساندانس للمسرح في الشرق األوسط وشمال افریقیا (الوالیات المتحدة األمریكیة) –الیاسري جمانھ  	
 
2017شركاء   

موندیال  –تیاتر دي ال فیل باریس (فرنسا)  –معھد العالم العربي (فرنسا)  –ان أوسلو لموسیقى العالم (النرویج) مھرج
ریتش  –آرت لینك (سویسرا)  –مؤسسة روسكیلدیھ (دنمارك)  –الدولي (لبنان)  مھرجان اھدنیات –لإلنتاج (ھولندا) 
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 :2017ند بیوند" الدولي للموسیقى مھرجان "بیروت أ
 دیسمبرفي بارزة ألیام المھرجان فنیة وأسماء  قیّم فني جدید، شراكات واعدة

 
عقد  وريغطاس خیس غیدانیان واألستاذ نزار ضاھر ممثالً وزیر الثقافة الدكتور أفید األستاذمعالي وزیر السیاحة  بحضور

ً مھرجان بیروت آند بیوند الدولي للموسیقى   ھریما فرنجی : السیدةالمھرجانأعضاء مجلس أمناء شارك فیھ لقاًء اعالمیا
) مدیرة مھرجان أوسلو لموسیقى العالم( ألكسندرا أركیتي ستولنو )،مؤسسة ومدیرة مھرجان اھدنیات وسینمائیات(
شیرة مدیر مھرجان موسیقى بدون تأ( إبراھیم المزندو )مستشارة موسیقى العالم في تیاتر دو ال فیل باریس( سودابیھ كیاو

ركاء المحلیة والدولیة وش من الشخصیات الثقافیةعدد ووالمستشار الفني للمھرجان الفنان وائل قدیح  )ومھرجان تیمیتار
 المھرجان.

  
ارتكز علیھا المھرجان منذ لمحلیة والدولیة التي اأھمیة الشراكات على  ني سمعان في كلمتھاأمامدیرة المھرجان  رّكزت 

وقالت "لوال الوجوه الحاضرة الیوم بیننا لكان من الصعب جداً االستمرار بتحقیق مھرجان مستقل یدعم  2012انطالقھ عام 
كما ". یسمح للجمیع بتذّوق الفن ومتدنٍّ عربیة ویتمّسك بالمحافظة على سعر بطاقات موحد الموسیقى في لبنان والمنطقة ال

موسیقي ، وھو ال2017 دیسمبر 10الى  7خامسة الممتدة من كشفت سمعان عن ھویة القیم الضیف لنسخة المھرجان ال
فنانین تأكدت مشاركتھم في ھذه النسخة: دینا الودیدي من مصر، بورست من  4 أسماءن المصري الشاب موریس لوقا، وع

راكة جدیدة مع مھرجان كذلك عن شسمعان أعلنت سوسانا من النرویج. ة/العراق، كید فورتین من لبنان والوالیات المتحد
 تتمحور حول البعد الدولي لمھرجان بیروت اند بیوند وكیفیة تأمین الفرص للفنانین المحلیین الصاعدین.  2017للعام  اھدنیات

ھدنیات بأھمیة دعم المواھب الشابة التي تختار الفن "یؤمن مھرجان إ ما فرنجیھریوتعلیقاً على ھذه الشراكة الواعدة، قالت 
شامل مستقبل مجتمعنا اذ تعد بفي  یروت اند بیوند ھي مبادرات جوھریة. كلّنا قناعة بان مبادرات كبالثقافة للتعبیر عن نفسھاو

مؤسس  كعضو أوسلوأما مدیرة مھرجان أوسلو لموسیقى العالم الكسندرا اركیتي ستولن فرّكزت على دور مھرجان . "ومنفتح
 مھرجان القادر على ضمان دیمومتھ.لبیروت أند بیوند وداعم لھ وعلى أھمیة الدعم المحلي لل

 
یوند قائالً: بیروت أند ب دعم ومرافقةبوزارة السیاحة عن التزام  في كلمتھ أعلنأفیدیس غیدانیان  ر السیاحة األستاذمعالي وزی

ً ومسانداً وموجوداً بالقرب من ھذا المھرجان الذي" یطلق  انني مؤمن بكل مبادرة صغیرة وواعدة وسوف أكون مساھما
وأضاف  ."تعاني من المشاكل والصعوبات التيبشكل یخرجنا من خانة الدول لى لبنان عیسلط الضوء المواھب الى العالم و

 ضاھر األستاذ نزارممثل معالى وزیر الثقافة  ،". من جھتھونحن نتبنى مساندتھع وضروري یوند مشروع مقن"بیروت أند ب
الشباب ھم أمل المستقبل ومسؤولیتنا جمیعاً رّكز على أھمیة المھرجان وسط الظروف التي یمر بھا لبنان والمنطقة وقال: "

  .أن نحاول تغییر العالم بحیث نتركھ أفضل مما كان علیھ"
 

وسیقي حفل م ،برعایة معالي وزیر الثقافة الدكتور غطاس خوري، وتبعھ جسر الواطي "ستایشن"في  اإلعالميلقاء ال أقیم
عند الساعة الثامنة والنصف مساًء، في مركز بیروت للفن. قّدم الحفل عرًضا  ،للنسخة الخامسة من المھرجانلحشد الدعم 

سمعیًا بصریًا مشترًكا جدیًدا للفنان والمصور السینمائي محمد عبدوني، والموسیقیة والمنتجة متعددة االختصصات لیلیان 
ئیسي في فرقة مشروع لیلى، حامد سنو. ویستند العرض على شریط فیدیو مسّجل لحفل زفاف شالال، والمغني والمؤلف الر

 .1988جرى في أوتیل السامرالند في بیروت عام 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 مزید من المعلومات
 

 مواعید المھرجان
ویضم المھرجان عدًدا من . 2017كانون األول/دیسمبر  10و 7 بیوند" بینمن مھرجان "بیروت آند  2017تُقام دورة عام 

القطاع  أبرز األسماء فيیشمل لقاءات وجلسات نقاشات تضم  ، إلى جانب برنامج للمتخصصینأھم الموسیقیین في المنطقة
 من مختلف البلدان حول العالم. الموسیقي

 
 قیّم الفني الضیفال
 – "حماس التجربة شدید ویمكننا منذ اآلن أن نعد الجمیع ببرنامج فني ممیّزبیروت آند بیوند على الثقة التي أوالني إیاھا. ل انني ممتنّ "

 2017ند بیوند القیم الفني لمھرجان بیروت أا، موریس لوق
 

، نيالفنانین في مختلف مراحل النشاط الف منصة لالبتكار واشراكنحو تطویر المھرجان ك د بیوندبیروت أن انسجاًما مع توّجھ
الدعوة ھذه المرة المھرجان  ھ؛ یوجّ 2016س بك") عام ریّ لقب بـ"وائل قدیح (المالضیف  التعاون مع القیم الفنينجاح وبعد 

 بي سي بأنھ "ساحر في الموسیقى اإللكترونیة"ا. موریس، الذي وصفتھ البي المصري، موریس لوق المؤلفالى الموسیقي و
"، تأثر بالعدید من األنواع الموسیقیة، من التجدید الى ابعد حدودیحمل  وقالت عنھ الغاردیان إنھ "موسیقي مستقل متمیز...

لتسجیالت في لموسیقى "السایكیدیلیا" إلى الغناء الشعبي المصري. أطلق ألبومھ الثاني، "بنحیي البغبغان"، مع شركة "نوا" 
نقاد  وصفھ لصور النمطیة للثقافة والموسیقى كما نال استحسانًا واسًعا.ا، وقد كسر ھذا األلبوم 2014 تشرین الثاني/نوفمبر

 بأنھ یغیر قواعد اللعبة الموسیقیة في مجال الموسیقى المستقلة المزدھر في المنطقة.
رق العجوزة، شارك موریس في العدید من المشاریع، حیث ألف وإلى جانب مساھمتھ في تأسیس فرق بیكیا وألف وأقزام ش

مع مھرجان "بیروت آند أول تعاون لموریس  2017الموسیقى للمسرح والسینما والرقص المعاصر. ولیست دورة عام 
 2013، وشارك في الجولة األوروبیة لمھرجان "بیروت آند بیوند" عامي 2013المھرجان عام  شارك فيبیوند"، حیث 

  www.mauricelouca.com :. للمزید من المعلومات0142و
 

 ھدنیات الدوليالشراكة مع مھرجان إ

ما ھدنیات الدولي.  تقول ریوند اإلعالن عن شراكة مع مھرجان إ، یسّر بیروت أند بی2016بدأ عام  متابعة للتعاون الذي
ھدنیات بأھمیة دعم بیروت أند بیوند "یؤمن مھرجان إ مجلس أمناء وعضوھدنیات، فرنجیھ، مؤسسة ومدیرة مھرجان إ
 ات جوھریةیروت اند بیوند ھي مبادر. كلّنا قناعة بان مبادرات كبالثقافة للتعبیر عن نفسھاالمواھب الشابة التي تختار الفن و

لمحلیة والتبادل بین المھرجانات ا. تھدف ھذه الشراكة الى تعزیز فرص التعاون "شامل ومنفتحمجتمعنا اذ تعد بمستقبل في 
مع التركیز على دعم برنامج بیروت اند بیوند الخاص بالمتخصصین الموسیقیین لھذا العام. وتعود أھمیة ھذا البرنامج الى 

یقي جھة وتفعیل النقاش حول القضایا التي تشغل القطاع الموس لقاء المھني منز المتخصصین الدولیین والمحلیین على التحفی
امج قّدم البرن ناقشوا مواضیع كالموسیقى والھویة، البنى التحتیة، كمامشاركاً  70حوالي  2016ع ھذا البرنامج عام حالیاً. جمَ 

 فنانین ناشطین في لبنان. ب جلسات تعریف

 كانون األول/دیسمبر المشاركین في برنامجالفنانین على رة مبكرة نظ

لعروض من المنطقة والعالم. ویسّر "بیروت أند بیوند" من المنتظر أن تقدم دورة كانون األول/دیسمبر مجموعة متنوعة من ا
 (أو مارك جرجس)ج)، وكید فورتین (لبنان)، وبورست یدینا الودیدي (مصر)، وسوزانا (النرو اإلعالن عن تقدیم كل من
 تجربة ال تُنسى. فنانین اآلخرین الذین سیجعلون ھذه النسخةمریكیة)، والعدید من ال(الوالیات المتحدة األ

 )دینا الودیدي (مصر

بصوتھا ونمطھا الفریدین، أمضت المغنیة والمؤلفة دینا الودیدي السنوات الستة السابقة تصنع موقعھا في الساحة الموسیقیة 
قلیدي التناء الغ تتعلملغات شرقیة في جامعة القاھرة وانت طالبة كانضمت دینا إلى فرقة مسرح الورشة حین المصریة. 

ت من اول أعضاء "مشروع النیل" بالتعاون مع عدد من دینا فرقتھا الموسیقیة وكان، أسست 2011عام  بأنواعھ المختلفة.
، حازت دینا على 2012عام جوالت في افریقیا الشرقیة والوالیات المتحدة األمریكیة. ب وشاركتموسیقیین من بلدان النیل، 

، شاركا معا في مھرجان القاھرة 2013الفنان البرازیلي األسطوري جیلبرتو جیل. عام جائزة برنامج رولكس تحت اشراف 
شاركت دینا بتید غلوبل في اسكتلندا، للجاز، ورافقھا الطالق البومھا األول "تدور وترجع" كما شارك بأغنیة "اللیل".  

سالمھ الحائز على جائزة غرامي وكمیلیا جبران. كما عملت مع فرقة مزاھر في القاھرة. لقد جالت  وورش عمل مع فتحي
 دینا في مختلف الدول العربیة وفي أوروبا.

 



 سوزانا (النروج)

، ومن خالل شركتھا الخاصة "سوزانا سوناتا"، 2014تطلق سوزانا أعمالھا الموسیقیة عبر شركات تسجیل مستقلة منذ عام 
ودولي بارتون وثین لیزي وآبا وغیرھا من الفرق، إلى جانب  AC/DC. تشتھر سوزانا بتحویل أغاني 2011منذ عام 

واألغاني من قصائد الشاعر النروجي غنفور ھوفمو. أطلقت سوزانا  أعمالھا الموسیقیة األصیلة، وعملھا في صنع الموسیقى
 ألبوًما متمیًزا وتلقت جوائز عالمیة عدة. 11

 كید فورتین (لبنان)

المغني األساسي في فرقة  علّیق، كان 2014و 2010موسیقي لبناني یعمل حالیًا باسم كید فورتین. بین عامي  خضر علّیق
لوبًا أس اتخذ خضربعد ذلك، ، وفرقة "فرندلي فیسز" التي لم تستمر طویًال. Beirut Scum Societyموسیقى البنك روك 

جمالیًا یعزف على العمل اإلفرادي ویمزج بین عناصر من البنك روك والبوب الصاخب. أطلق ألبومھ األول "أبناء األحالم 
ي یجمعھ مع ألكس جانغ ھنغتاي (من أعمالھ . أحدث مشروع لخضر ھو "األعرج"، وھو عمل ثنائ2016" عام ابداً  ال ینامون

Dirty Beaches/Last Lizard.( 

 ست (الوالیات المتحدة األمریكیة)بور

) في تأسیس العدید من مجموعات فنون الصوت وموسیقى البوب الصاخبة أو مارك جرجسست (على مر عقود، ساھم بور
ترتیب التسمیات لعدد من جوانب الواقع. ویقدم عملھ، القائم على استعارة ما بعد العولمة والتمثیلیات اإلذاعیة القاتمة، وأعاد 

، Sublime Frequencies ، ومن عالمة2003تراكیب العبارات اإلنسانیة وسوء فھم الثقافات، رسائل متناقضة. منذ عام 
ي فشارك مارك عقوًدا من البحث الجمعیة الموسیقیة والسینمائیة في سیاتل، والحقًا من خالل عالمتھ الخاصة "شام باالس"، 

والتسجیالت الصوتیة من الشرق األوسط وجنوب شرق آسیا وأماكن  التصویریةأرشیف األعمال الموسیقیة العالمیة والمواد 
 أخرى. 

 

 

 

  
 
 


