
 

 

 

 
 

 
 الدورة الثامنة لمهرجان و ملتقى "فیزا فور میوزیك"

 من 17 إلى 20 نونبر2021 بالرباط، المغرب

  مهرجان وملتقى مهنیي الموسیقى من إفریقیا والشرق األوسط
 

  1 مارس   2021
 

  فتح تقدیم طلبات الترشح للمشاركة في مهرجان "فیزا فور میوزیك 2021"

یعد الذي میوزیك"، فور "فیزا لمهرجان الثامنة الدورة 2021 نونبر 20 إلى 17 من الرباط                 تحتضن
طلبات لتلقي الباب فتح تم ولقد األوسط. والشرق إفریقیا من الموسیقیین یجمع مهني وملتقى مهرجان                 أول

 الترشیح أمام الفنانین الراغبین في المشاركة في هذا الحدث الموسیقي.

جهة من األوسط والشرق إفریقیا في الموسیقي اإلبداع إلبراز منصة توفیر إلى المهرجان               ویسعى
 وتسلیط الضوء على المواهب الصاعدة من جهة أخرى.

للقاء فرصا األوسط والشرق إفریقیا من الفنانین إعطاء إلى المهرجان یهدف جامعا، فنیا حدثا                وبصفته
 مهنیي الموسیقى حتى یتمكنوا من إبراز مواهبهم وأخذ المكانة التي تلیق بهم.

اختاره الذي نرید" التي أفریقیا لبناء روافع والتراث، والثقافة "الفن شعار من النابعة القیم من                 وانطالقا
حفالت تنظیم بین یمزج طابعا ستتخذ للمهرجان الثامنة الدورة فإن ،2021 لدورة اإلفریقي               االتحاد
وتمیزت 2014 منذ الصدد هذا في مهمة تجارب المهرجان راكم حیث رقمیة، وأخرى مباشرة                موسیقیة

 آخر دوراته في 2020 بانعقادها كلیا بشكل رقمي.
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لتجدید الباب العالمیة، الصحیة األزمة تبعات من التعافي سیاق في ستقام التي الثامنة، الدورة                وستفتح
فور "فیزا یسعى حیث األوسط، والشرق إفریقیا في الثقافي للعمل المستقبلیة واالتجاهات              أولویات
بقاع مختلف من الموسیقیین والمهنیین للفنانین بالنسبة هام كموعد مكانته تعزیز إلى السنة هذه                میوزیك"
اإلعالم ووسائل الثقافیة والمؤسسات والمعاهد والمبرمجین التسجیل وشركات الوكالء فیهم بما             العالم

 والمكونین وغیرهم.

من 30 حوالي بانتقاء والموسیقى الثقافة عالم من مرموقة شخصیات من تتكون تحكیم لجنة                وستقوم
ملء المشاركة في الراغبین الفنانین وعلى األوسط، والشرق إفریقیا من الموسیقیة والمجموعات              الفنانین

 طلب المشاركة الموجود على موقع  االنترنت لـ"فیزا فور میوزیك".

 

 آخر أجل لقبول طلبات الترشیح هو 15 أبریل 2021 !

 

 

 لمتابعة مستجدات فیزا فور میوزیك

https://www.visaformusic.com  
www.facebook.com/visaformusic  

https://www.instagram.com/visaformusic/  
https://twitter.com/visaformusic  

 

 االشتراك في نشرتنا اإلخباریة

www.visaformusic.com 
www.anya.africa 

  

 لالتصال

 elmazned@gmail.com  المدیر: إبراهیم المزند 

tissy.neshnash@gmail.com/ communication@anya.africa  العالقة مع الصحافة  
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