
 
 
 

 بالغ صحفي
 الدورة 18 من مهرجان موازین ـ إیقاعات العالم

 
 من  بیناریس إلى خیریز   ،

 
  یحتفل موقع  شالَّة األثري بفن الموسیقى والكالیغرافیا  لعظماء

 فّناني شعب  ال  رّ وما  
 
 

 :الرباط ، 10 مایو ، 2019
 تحت الرعایة السامیة لصاحب الجاللة الملك محمد السادس، َتْعرُض الدورة الثامنة عشرة من مهرجان

  .موازین-إیقاعات  العالم  على منصة شاّلة، خشبة الموسیقي العالمیة، هذه السنة برمجة فنیة استثنائیة
 

 حول موضوع "من  بیناریس إلى خیریز "، رواد مهرجان موازین مدُعّوون بالموقع األثري شالَّة، 
 المصنف من طرف  الیونسكو تراثا عالمیا، إلى سلسلة من الحفالت الموسیقیة التي ستحتفي بالتقالید

 الفنیة العظیمة لشعب ال  رّ وما . من أصول أقاصي  الهند و أفغانستان، هاجرموسیقیون ال  رّ وما إلى إیران
 وتركیا و إلى الشرق عبر البلقان و حتى  األندلس  و  و أبدعوا  ألوانا موسیقیة،  الكتحاك  ،و  الفالمنكو

  .و تزیغان   و  كلزمر ، من بین أخرى
 

 رواد محفل موازین و عشاق الموسیقى على موعد مع مغامرة بلون النغمات الصوتیة الحقیقیة ، ستسافر
 بهم عبر اإلیقاعات و الرقصات واأللوان واللهجات المختلفة إلى جمیع بقاع  العالم  و  سیتغنَّى بها فنانون

 . من مشارَب متنوعة
 

 إبتداًء من یوم السبت 22 یونیو، ستحتفل  كاوا جنیغاسیون  بالموسیقى الكالسیكیة  للهندوستاني. وهي
 فرقة موسیقیة فریدة من نوعها تضم موسیقیین رائعین لعائلة ُتْدعى  الخان ، من راجستان، مهد غجر

 .جمیع أنحاء العالم
 

  األحد  23 یونیو، ستستعرض الفرقة  شي كیوخ  وصالت من موسیقى  كلیزر  والبلقان
 ُمَؤدَّاٍة من طرف موسیقیین  من تركیا ُیبدعون في مزج األلوان الموسیقیة  الغجریة و  السفاردي

 . و الریبتی  كو و ألوان إثنیات أخرى من مناطق مختلفة
 

 االثنین 24 یونیو، سیسافر الجمهور إلى أوروبا الشرقیة مع  مارسیال إي لوس مورشالیس . على رأس
 .هذا التشكیل  مارسیال كیساروفا ، مغنیة وراقصة من سلوفاكیا  تتقن فن موسیقى  تزیغان  السلوفاكیة

 
 یوم الثالثاء 25 یونیو، سُتشعلُ  ألبا مولینا ، ابنة الثنائي األسباني الشهیر  لولي مونطویا  و مانویل مولینا
 (المعروف باس  م لولي  و  مانویل )، الخشبة بإیقاعات الفالمنكو  مع  ریكاردو مورینو ، أحد كبار ملحني

 وعازفي الجاز  في إسبانیا. ُتْبِدُع ألبا في إزالة الحدود بین الفالمنكو والجاز و موسیقى الهیب هوب
 ..والروك والبیلیروس والموسیقى البرازیلیة

 

 



 
 
 

 یوم األربعاء ، 26 یونیو ، تذكرة سفر إلى الهند مع  شارمیال شارما ، المزدادة ب  جایبور  و التي احترفت
 الموسیقى منذ سن الرابعة عشرة. و ُتعتبر هذه الفنانة من األسماء الكبیرة في غناء و رقص  الكاتحاك .

 شاركت منذ نعومة أظافرها في العدید من المهرجانات الدولیة و رافقت موسیقیین مشهورین، من بینهم
 عازف الطبلة  إدوارد برابهو  و عازف الناي   هنري تورنییه .

 
 الخمیس  27 یونیو ، َسُتْسَتْأَنُف الرحلة الموسیقیة مرة أخرى في جو سحري بزیارة إلى إیران مع

 شاحروخ موشكینغ غاالم ، المخرج والممثل و الراقص، و الذي سَیْسَتْعِرُض على الخشبة كالیغرافیا
 مستوحاة من الموسیقى الفارسیة الكالسیكیة و التي تجمع بین الشعر و األسطورة.

 
 یوم الجمعة 28 یونیو، تغییر الوجهة  إلى أوروبا الشرقیة و فرصة لرواد المهرجان الكتشاف الثالثي
 دان غریبان تریو ، وهي مجموعة تمزج بین موسیقى  الفري الجاز  و موسیقى  غلیزمر  بإیقاعات من

 .البحر األبیض المتوسط
 

 یوم السبت  29 یونیو، لیلة الحفلة اإلختتامیة لهذه البرمجة الرفیعة المستوى، ستكون  بنكهة إسبانیة من
 غرناطة مع  لویس دو لكرَّاسكا  . هذا الفنان العصامي العظیم، رمز  الفالمنكو، سُیسافر بالجمهور إلى

 العوالم  المذهلة لهذا الفن .  أجواء ساحرة لن تنسى في انتظار عشاق  الموسیقى  !
 
 
 

 معلومات مهمة :
 الدورة 18 لمهرجان موازینـ إیقاعات العالم من 21 إلى 29 یونیو 2019.

 
 یوم السبت 22 یونیو،  كاوا جنیغاسیون .

 األحد  23 یونیو،  شي كیوخ .
 االثنین 24 یونیو،  مارسیال إي لوس مورشالیس .

 یوم الثالثاء 25 یونیو،   ألبا مولینا .
 یوم األربعاء  26 یونیو،  شارمیال شارما .

 الخمیس  27 یونیو ،  شاحروخ موشكینغ غاالم .
 یوم الجمعة 28 یونیو  دان غریبان تریو

. 
 یوم السبت  29 یونیو،  لویس دو لكرَّاسكا .

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 نبذة عن مهرجان موازین - إیقاعات العالم:
وعشاق لهواة عنه المحید موعدا ،2001 النورسنة رأى الذي العالم، إیقاعات موازین مهرجان               یعتبر

األخیرة، دوراته من دورة كل في الحضور من شخص ملیوني من أزید خالل فمن بالمغرب.                 الموسیقى

 یعد ثاني أكبر التظاهرات الثقافیة في العالم.

ویجعل والعربیة، العالمیة الموسیقى نجوم أكبر بین تجمع غنیة برمجة أیام تسعة طیلة موازین                ویقترح

  من مدینتي الرباط وسال مسرحا لملتقیات متمیزة بین الجمهور وتشكیلة من الفنانین المرموقین.

یكرس حیث المغربیة، بالموسیقى النهوض مجال في التزامه استمرار موازین مهرجان یرسخ              كما

 نصف برمجته لمواهب الساحة الفنیة الوطنیة.

المائة في 90 لـ مجانیا ولوجا واالحترام، والتسامح واالنفتاح السلم لقیم الحامل موازین مهرجان                 ویقدم

المهرجان یعتبر ذلك، على وعالوة أساسیة. مهمة للفرجة المجانیة االستفادة من جاعال حفالته،               من

حقیقیة صناعة خلق مجال في األولى الدرجة من وفاعال الجهوي، السیاحي لالقتصاد أساسیة               دعامة

 للفرجة بالمغرب.

 

 

 نبذة عن جمعیة مغرب الثقافات:

تنشیط ضمان إلى األولى بالدرجة تسعى ؛ سنة2001 أسست ربحیة غیر جمعیة الثقافات"،               "مغرب

كما زعیر. زمور سال الرباط جهة بجمهور و المملكة بعاصمة یلیق عالي مهني مستوى على وفني                  ثقافي

 تعمل على تكریس القیم األساسیة للسیاسة التنمویة التي یقودها صاحب الجاللة الملك محمد السادس.

التخصصات متعددة وملتقیات مختلفة تظاهرات جانب إلى العالم"، إیقاعات موازین "مهرجان             بإطالقها

النبیلة المهمة الثقافات" "مغرب جمعیة ترسخ والفنیة، الموسیقیة والحفالت التشكیلیة، الفنون             ومعارض

 التي تمیزها كجمعیة وطنیة فاعلة فى المشهد الفني المغربي.

 

 


