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 (ابريل ٢٦ - ٢٣) الكالسيكية الموسيقى لربيع عشرة الخامسة الدورة

 

 

 موسيقية حفلة ١٢ خالل من وبراهمز شومان بتهوفن، العظماء موسيقى تحيي الصويرة

 

 

 فإن  االلمانية، الكالسيكية بالمدرسة الموسيقى مؤلفي وأشهر كبار من ثالثة عن الحديث من بد وال كان إذا

 األعظم الفضل له كان الذي المبدع ذلك  ،"بيتهوفن" االسطورة الموسيقار هو أذهاننا، على يخطر من أول

 " لسنوات اإلنطالقة إعطاء وكذا كمالها، درجات أعلى الى وإيصالها الكالسيكية الموسيقى تطوير في

 . الرومانسي العصر فطاحلة من يعدان اللذان " براهمز و "شومان

 

 لمهرجان عشر الخامسة الدورة خالل من موكادور الصويرة ستحتفي ابريل، 26 و 23 مابين الفترة في
 أروع من موسم الرياح مدينة في سيبدأ ، ربيع فصل ككل حيث ،األلمان بالعباقرة اإلليزيه، موسيقى ربيع

 . الكالسيكية الموسيقى حفالت مواسم

 

 العظماء موسيقى إلحياء فتي جيل من المعة نخبة للمهرجان الفنية المديرة ،اختارت األمس موسيقى إلحياء

 . المهرجان أيام طيلة المبرمجة سهرة عشر نىاإلث خالل

 

 بعزف الدورة هذه سيفتتح ، باهرا نجاحا لشومان، المهداة تسجيالته اخر القت والذي "إرمس" الرباعي

 .الرومانسية المقطوعات وأروع أقوى

 

 من ثيثال يحييه وشيلو كمان لبيانو بتهوفن كونشرتو ايضا، الدورة هذه خالل سنعيشه ما اروع من ولعل

 " مارگان اسماعيل" البيانو عازف جانب الى  "كوباي مارك" الشيلو ،عازف الباهرة الفتية المواهب

 .الدولية الجوائز من العديد على ،الحاصل "بيترليك داڤيد "  الكمان وعازف

 

 ذانالل "بالبي كاسترو الكسندر و داڤيد " المبدعين الشقيقين مع سنعيشها ورائعة، فريدة أخرى لحظات

 . لبراهمز ثنائي بكونشرتو وإمتاعنا إلتحافنا البيرو من إلينا يحضران

 

 بتهوفن بالعمالقة االخر هو ويحتفي الرياح مدينة منصة إلى جديد من يعود المغربي الفيالرموني الجوق

 وعرض "بوتشيني " العالمي اإليطالي للمؤلف "توسكا اوبرا " قصة عرض علينا يقترح حيث وبراهمز

 . "غيرشيون جورج "األمريكي لمؤلفها "وبس بورغي" حول يدور اخر

  .فارديني ادوين و زيتون لويس فانيو، اكسال أمثال، األوبرالية االصوات أهم من عدد األوركسترا يرافق

 

 

 



 

 موسيقى ربيع صباحيات خالل من المتألقة، المغربية بالمواهب المهرجان سيحتفي وكعادته  سنة، ككل 

 عبد بن يانيس" جانب الى "مزايا" مشروع أطفال بعض إلينا سيقدمها فقرات أيضا ستستقبل التي اإلليزيه

 .الدانوب نهر وعطاء بجمال للتغني الصبحيات إحدى لنا سيخصص الذي "هللا

 

 فعاليات  ستختتم التي  "تانجو ريسبيرو" مجموعة مع موعد األرجنتينية، التانجو قىموسي عشاق لكل

 . الالتينية الموسيقى إيقاعات تحت المهرجان

 

 موسيقية مقطوعة لنا سيقدم السنة لهذه هاإلليزي موسيقى ربيع فإن ، أيضا بالحاضر يهتم مهرجاننا وألن

 تأصيل بهدف الصويرة، أجل من خصيصا ألفت التي  عة،المقطو هذه ،"يفينز گراسيان "لمؤلفتها جديدة

 جوزيف طرف من األربع األيادي مجموعة خالل لنا ستؤدى ، الحضاري والتواصل والتقارب الحوار قيم

 . سعيد بن دينا و بيرنبوم
 
 

***************************************** 

 

 

 االدارة والتنظيم  
  طارق العثماني

 t.ottmani@essaouiramogador.org 

 

 االدارة الفنية
 دينا بنسعيد

dinabensaid@gmail.com  

 

 االعالم والتواصل 
 كوثر شكير

k.chakir@essaouiramogador.org 
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