عودة مهرجان الموسيقى الكالسيكية الشهير "بي بي سي برومز"
مجددا ً إلى دبي
تستضيف أمسياته دبي أوبرا من  19حتى  22مارس
دبي  18مارس  :2019تعود إلى دبي سلسلة عروض "بي بي سي برومز" الموسيقية احتفا ًء
بالموسيقى الكالسيكية للمدرسة البريطانية القادمة إلى دبي مباشرة من قاعة البرت الشهيرة من
العاصمة لندن .ويعتبر "بي بي سي برومز" أحد أعرق مهرجانات الموسيقى الكالسيكية في العالم،
حيث يقيم حاليا ً دورته الـ  ، 124والتي يقدم خاللها مجموعات خالدة من كالسيكيات الموسيقى
البريطانية .وتقام الحفالت على مدار  4أيام في دبي أوبرا من  19حتى  22مارس الجاري ،وتتوفر
تذا كر الحفالت على موقع جدول فعاليات دبي اإللكتروني والتطبيق الذكي.

ويشهد الحفل األول من أمسيات "بي بي سي برومز" العرض العالمي األول لمقطوعة "تميزس"
للمؤلّفة الموسيقية البريطانية ذات األصول اللبنانية بشرى الترك .يعقب ذلك عرض لفرقة
أوركسترا بي بي سي السيم فونية بقيادة قائد األوركسترا بن جيرنون ،ترافقهم ألول مرة عازفة

الكمان العالمية كارين غوميو ،ليقدموا معا ً عزفا ً رومانسيا ً لكونشيرتو الكمان من تشايكوفسكي.
ويشهد النصف الثاني من الحفل تقديم أحد أشهر مقطوعات موسيقى الباليه في القرن 20
"روميو وجولييت" من أعمال سيرجي بروكوفييف.
وتتضمن العروض حفال ً لموسيقى الكورال يغطي القرن الموسيقي الماضي ،وسهرات موسيقية
مسائية تقام في وقت متـأخر من الليل ،بينما تشهد األمسية الختامية حفال ً تحييه فرقة كورس بي
بي سي سينجرز ،ترافقهم فرقة كورس دبي أوبرا فستيفال ،حيث ينضم لهم الباريتون الشهير
رودريك ويليامز ،ليقدموا معا ً مقطوعات شهيرة من بينها؛ "رول بريطانيا" ،و"إلغارز بومب"،
و"سيركومستانسز مارش رقم ."1
ويرافق األمسيات برنامج تف اعلي مخصص للجمهور متعدد الفقرات وأنشطة تثقيفية من بينها
جلسات حوارية مع الفنانين تقام قبل األمسيات ،وفرص حضور جلسات التدريب ،وحصص
إشرافية لموسيقى "الحجرة" ،وردهة لألداء الموسيقي مخصصة لصغار الموسيقيين .كما
سيتمكن الجمهور من المشاركة في سلسلة من الحصص التعليمية وورشة عمل موسيقى
الكورال ،تتضمن كورال باللغة العربية ،كما يشهد الجمهور تأسيس فرقة كورس دبي أوبرا
فستيفال.
ويعد موقع جدول فعاليات دبي اإللكتروني والتطبيق الذكي مصدرا ً موثوقا ً ومجانيا ً للمعلومات،
ويضم جدول فعاليات دبي بشكل دائم حوالى  150فعالية مهمة ،وتضاف إليه  35فعالية جديدة
كل أسبوع ،ليصبح المرجع المناسب لمعرفة كل ما يجري من أحداث في دبي .ويمكن شراء تذا كر
الفعاليات بسهولة وأمان من خالل منصة الشراء على التطبيق.
انتهى-نبذة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة):
تتمثل رؤية دائرة السياحة والتسويق التجاري في ترسيخ مكانة دبي باعتبارها وجهة سياحية رائدة عالميا ً ومركز تجاري متميز على
مستوى العالم ،وتسعى إلى تعميق مستوى الوعي حول مدينة دبي لدى الجمهور من مختلف أنحاء العالم وجذب السياح وتعزيز

االستثمارات الداخلية في اإلمارة .وتعتبر (دبي للسياحة) الجهة الرئيسية المسؤولة عن التخطيط واإلشراف والتطوير والتسويق السياحي
في إمارة دبي ،كما تعمل أيضا ً على تسويق القطاع التجاري في اإلمارة والترويج له؛ وهي المنوط بها ترخيص جميع الخدمات السياحية
وتصنيفها ،بما في ذلك المنشآت الفندقية ،وشركات تنظيم الرحالت  ،ووكالء السياحة والسفر .ومن العالمات التجارية واإلدارات الحالية
التي تنضوي تحت مظلة "دبي للسياحة"" :فعاليات دبي لألعمال" ،و"جدول فعاليات دبي" ،و"مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة".
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