
 

   
 

عربية  وموسيقية غنائيةيتضمن حفالت جدول فعاليات دبي 

 بريلإوعالمية خالل شهر 
 

 والموسيقية بريل سلسلة من الحفالت الغنائيةإ تنطلق في دبي خالل شهر  :2019مارس  31دبي، 

حيث تشهد هذه الفترة في  مشاهير من المنطقة العربية والعالم،الفنانين والعدد من التي يحييها 

أبرز الحفالت التي جدول فعاليات دبي تضمن وقد  .غنائياً واسع النطاقفنياً وزخماً دبي من كل عام 

  .ستستضيفها المدينة

 

 
 

 الثالثة دورتهفي  "وصلة"،مهرجان الموسيقي العربية ، دبيوسط مدينة برج، حديقة العود إلى تو 

 عربيةوموسيقية فرق غنائية بريل إ 5بتاريخ حيي أمسياته يو  بالتعاون مع "اليف نايشن"،

كتسبت شهرة  وفرق الروك  ،فرقة "مشروع ليلى" اللبنانيةخصوصاً في أوساط الشباب، ومن بينها ا



 

   
 

الفرق غيرها من و"المربع" وساول"  47"فريق و، و"كايروكي" المصرية "مسار إجباري"

يجمع "وصلة" بين الفنانين الناشئين الذين يمثلون تنوع األصوات والثقافات، ، حيث الموسيقية

في الشرق األوسط الصاعدة ويُعّد من أهم المنصات التي تهدف إلى دعم وتشجيع المواهب 

 وشمال أفريقيا. 

 



 

   
 

 



 

   
 

 

الفرقة األكثر نجاحاً في  "بويزون"،كما سيكون عشاق الفرق الموسيقية األوروبية على موعد مع 

، بريلإ 12مساء   استاد سوق دبي الحرة للتنس ي ستقيم حفلها فيوالتيرلندا والمملكة المتحدة، إ 

، وبهذه المناسبة ستقدم لتأسيسها 25ــ الذكرى السنوية الضمن جولتها العالمية التي تحتفي ب

 "ثانك يو أند غود نايت". ها السابع والجديد موبالفرقة مجموعة من أبرز أغاني أل

 

حفالً موسيقياً  "ووترشيد"من فرقة "جست جنجر"، وفرقة الروك  "آرد ماثيو"يحيي كل من كما 

وسيجتمع  ،يقّدم موسيقى الروك من جنوب أفريقيابريل، و إ 18مساء يوم مميزاً في دبي أوبرا 

كالهما لتقديم أشهر األغاني مثل "إنديغو غيرل"، و"فاين واي"، و"ليتيرز"، باإلضافة إلى أغاني ألبوم 

 ."هاربور" الجديد

 

بريل إ 25الخميس مساء  "ذا بروكليمرز"فرقة بدبي أمسية تحييها  يرلنديةتستضيف القرية األو 

شاهدوا هذا الحفل الموسيقي المميز الذي وهي مؤلّفة من األخوين التوأم تشارلي وكريغ ريد. 

ً من الموسيقى التصويرية للعديد من األفالم  سيقّدمان فيه أجمل أغانيهما، والتي شكّلت جزءا

 ."و"هاو أي ميت يور ماذر"، و"بيتش بيرفكت  مثل "دامب أند دامبر"، و"شريك"،

 

 مجانيالموثوق والمصدر هو ال جدول فعاليات دبيل والتطبيق الذكي إللكترونياموقع اليعتبر 

  .ث التي تستضيفها دبياالتي تخص األحد للمعلوماتاألبرز 

 

 -انتهى-

 

 دبي )دبي للسياحة(:نبذة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في 

تتمثل رؤية دائرة السياحة والتسويق التجاري في ترسيخ مكانة دبي باعتبارها وجهة سياحية رائدة عالمياً ومركز تجاري متميز على مستوى 

االستثمارات العالم، وتسعى إلى تعميق مستوى الوعي حول مدينة دبي لدى الجمهور من مختلف أنحاء العالم وجذب السياح وتعزيز 

 الداخلية في اإلمارة. وتعتبر )دبي للسياحة( الجهة الرئيسية المسؤولة عن التخطيط واإلشراف والتطوير والتسويق السياحي في إمارة دبي،

ما في كما تعمل أيضاً على تسويق القطاع التجاري في اإلمارة والترويج له؛ وهي المنوط بها ترخيص جميع الخدمات السياحية وتصنيفها، ب

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

 

https://www.visitdubai.com/en/events#/?type=Leisure


 

   
 

 نبذة عن جدول فعاليات دبي 

تبر "جدول فعاليات دبي" الذي يتم تحديثه بصورة دورية على الموقع اإللكتروني وتطبيق الهاتف الذكي مصدراً مجانياً للتعرف على يع

فعالية  35حدثاً، فضالً عن تحديثه أسبوعياً بإضافة  150أفضل العروض والفعاليات التي تقام في دبي. ويحتوي دائماً على ما ال يقل عن 

كر بطريقة آمنة ومضمونة.جديدة، كما ت  تيح منصته اإللكترونية شراء التذا

 

  على: االتصال يرجى اإلعالمي، للتواصل

 دبي للسياحة 

mediarelations@dubaitourism.ae 

[+971] 600 55 5559  

[+971] 4 201 7682 

 

mailto:mediarelations@dubaitourism.ae

	يعتبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لجدول فعاليات دبي هو المصدر الموثوق والمجاني الأبرز للمعلومات التي تخص الأحداث التي تستضيفها دبي.

