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يمثل مهرجان أسبوع عالمي ألجل سوريا في لبنان المنصة المركزية لمبادرة عالمية تضم فنانين من جميع أنحاء
المعمورة ،متَّحدين حول فكرة السالم واإلبداع المشترك.
تنعقد الدورة الخامسة من أسبوع عالمي ألجل سوريا في لبنان في الفترة الواقعة بين  12-3تموز/يوليو  2019في
بيروت وطرابلس وأماكن أخرى .ومع كل دورة جديدة للمهرجان ،نسعى جاهدين لنبين كيف تُبنى الجماعة اإلنسانية
أسس اإلنسانية ،واإلبداع المشترك ،وثقافة الحوار.
بناء أصلب إذا قامت على ُ
ً

يقدم مهرجان أسبوع عالمي ألجل سوريا موسيقيون هولنديون ،سويسريون ،سويديون ،فرنسيون ،ألمان ،نروجيون،
بريطانيون ،أوكرانيون ،مصريون ،پرتغاليون ،لبنانيون ،سوريون .من أبرز لوامع المهرجان:
تانيا صالح ولينا نيبرغ – "إن هارموني" ،الفرقة األوروپية الجديدة (هولندا) وتاتيانا پريماك خوري (لبنان/أوكرانيا)

لتقديم أعمال ٍّ
لكل من هتاف خوري (لبنان) ،هندريك أندريسن (هولندا) وآخرين ،فرقة سوا الفنية لألطفال (سوريا) مع
نايجل أوزبورن (المملكة المتحدة) ،طالب بيت الموسيقى بقيادة د .هياف ياسين ،وايلد مان كونسپيراسي
(هولندا/األرجنتين) ،ماريانكا غولوفتشينكو (أوكرانيا/هولندا) ،صموئيل روهرر (سويسرا) ،رودي فيلدر (سويسرا)،
نادين روسيلو (فرنسا) ،كنان أدناوي (سوريا) ،فلوريان زنكر (ألمانيا) ،خالد عمران (سوريا) ،داني شكري (سوريا)،
هاني السواح (سوريا) ،طارق خلقي (سوريا) ،فليسيا ڤان دن إند (هولندا) ،جيمس ميلدروم (المملكة المتحدة) ،إدواردو
أويوكي (إسپانيا) ،كوني تانر (المملكة المتحدة) ،رونه بروضا (النروج)...
ُيفتتح المهرجان في  3تموز/يوليو في األسمبلي هول بالجامعة األميركية في بيروت مع مشروع تانيا صالح ولينا
نيبرغ "إن هارموني" الذي يضم نانسي منير (مصر) ،دوڤيد ستاكناس (السويد) ،يوسف كالردول (السويد)  ،سوزانا
دوس سانتوس سيلڤا (الپرتغال) ،پييتر دونمو (السويد).
أسبوع عالمي ألجل سوريا هو دعوة متعددة التخصصات إلى السالم ،والدعم ،واإلبداع المشترك .يهدف المشروع إلى
رفع مستوى الوعي ،وإنشاء المنصات ،وحفز اإلبداع الفني المشترك بين موسيقيين سوريين وموسيقيين محليين
ودوليين .يشمل البرنامج الدولي لمهرجان أسبوع عالمي ألجل سوريا:
▪

مهرجان الموسيقى في لبنان

▪

حفالت حية ،فعاليات لجمع التبرعات ،مؤتمرات في مدن من جميع أنحاء العالم

▪

ورشات موسيقية في لبنان

▪

سوف يشارك أسبوع عالمي ألجل سوريا هذه السنة في ورشة العمل األكاديمية التطبيقية "إعادة خلق
التعددية والالجئون السوريون" 11-6 ،تموز/يوليو ،بالتعاون مع "ورشة  13آرت وسيڤيك سپيس ،المينا.
لمزيد من المعلومات زوروا:

www.recreatingpluralism.wordpress.com

"إنه ،بنظري ،أسبوع للمشاركة الموسيقية مع العالم .أسبوع لالحتفال بمعجزة السالم عبر الموسيقى .منذ أن
حطمت الحرب في سوريا حياتنا قررت عدم أخذ الوضع كأمر مفروغ منه .انعقاد أسبوع كهذا هو معجزة في حد
ذاته .من الجوهري تذوق غبطة الوجود ،تلك اللحظات الجميلة في حياتنا .الموسيقى مزيج من التجليات الفورية
أمور عديدة ال تخضع للقياس .واألجمل حتى هي مشاركة هذه اللحظات
للشعور حيال اللحظة الراهنة التي تلخص ًا
الفريدة مع أناس كثيرين من جميع بالد العالم .نود أن نشارك العالم أشياء جميلة عن سوريا".
– هانيبال سعد (المبادر والمدير الفني ألسبوع عالمي ألجل سوريا)

مالحظات للمحررين:
بخصوص الجهة المنظمة:
الجهة المنظمة والمبادرة والمنسقة الرئيسية لمهرجان أسبوع عالمي ألجل سوريا هي شركة ،Music and Beyond
ومقرها هولندا منذ سنة  ،2012ومؤسسة  ،Culture Unlimitedومقرها الهاي في هولندا.
ممكنا بفضل العديد من الشركاء ،من منظمات ومؤسسات ،مثل الجامعة األميركية في بيروت،
أصبح المشروع
ً
والسفارة السويسرية في لبنان ،السفارة السويدية في لبنان ،ري أورينت ،معهد غوته ،المعهد الفرنسي ،سوا للتنمية
والمساعدة ،پرو هيلڤيتيا ،FELM ،مزيان ،ورشة  13الفضاء الثقافي ،رواد التنمية ،الفرقة األوروپية الجديدة ،مشاريع
الهاي للسالم ،وغيرها.
يمكن االطالع على معلومات عن الفنانين واألحداث القادمة عبر:
www.globalweekforsyria.com
https://www.facebook.com/globalweekforsyria
Twitter: @syrianmusiclive

