
 

 حفل آخر ليالي البرومز/ المهرجان البريطانيتقّدم أوركسترا قطر الفمهارمونية 

 بوب روس يقود برنامجاً موسيقيًا من المقطوعات الكالسيكية المحبوبة

 

تحت موسيقيًا  حفلً  ، لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسة قطر عضوأوركسترا قطر الفميارمونية،  تقّدم
وذلك يوم  ،يتضّمن مجموعًة متنوعة من المقطوعات المعروفة البرومز/الميرجان البريطاني"،اسم "ليمة 

حتفاالت في المدينة التعميمّية. الساعة السابعة والنصف مساًء، في ساحة االتمام ، 5102أبريل  01الجمعة 
رج تحت أنواع األوبرا يعود قائد األوركسترا االسكتمندي بوب روس إلى قطر ليقود أعمااًل موسيقّية تندو 

ي وموسيقى األفلم. وسيشارك في الحفل السوبرانو فيميسيتاس فوكس وعازف اواألوبريتا وموسيقى برودو 
 التشيممو في األوركسترا كيريل بوغاتيريف كمؤديين منفردين. 

الثقافة  ملتعميويأتي تنظيم أوركسترا قطر الفميارمونية ليذا الحفل في سياق رسالة مؤسسة قطر الرامية 
يقوم المجمس الثقافي البريطاني برعاية الحفل تحت مظمة و  .وتفعيل الحركة الثقافية في الدولة، الفنونو 

 الميرجان البريطاني الذي يقيمو ىذا العام.

 ةبي بي سي برومز في قاعالميرجان من كل موسم  يتبع برنامج احتفال ليمة البرومز النموذج الذي يختتم بو
آخر ليمة من البرومز". وقد شاركت أوركسترا قطر الفميارمونّية في احتفال "والذي ُيسمى  ،األلبرت ىول

ويتمّتع ىذا الحفل الختامي  .في حفمو السابع والستين 5102سبتمبر الماضي في ميرجان البرومز لمعام 
كلسيكيات الخفيفة بشعبّية ىائمة، ليس فقط في بريطانيا نفسيا، بل حول العالم أيضًا، وذلك لجمعو بين ال

و"الند أوف ىوب أند جموري" )أرض  ،واألغاني الوطنية البريطانّية الشييرة مثل "رول بريطانيا" لطوماس آرن



لممؤلف  عسكرية ىموسيقوىي عبارة عن  ،المعروفة أيضًا تحت اسم "األبية والمراسم" ،األمل والمجد(
 اإلنكميزي إدوارد إلغار.

ريل بموسيقى إلمريك كالمان من أوبرا "األميرة الغجرية"، ويتابع مع مقطوعة جورج من أب لعاشرُيفتَتح حفل ا
أعمال من تأليف جورج غرشوين:  ةقّدم ثلثثّم تُ ندل "وصول ممكة سبأ"، من أوراتوريو "سولومون"، ىافريدريك 

تتضّمن و و"آي جوت ريثم" )لديَّ إيقاع(.  ،و"ذا مان آي الف" )الرجل الذي أحب( ،"سامرتايم" )وقت الصيف(
وموسيقى ليونارد  ،لجون ويميامز من فيمم "ىاري بوتر" "ىيدفيغ"المقطوعات البارزة من الحفل أيضًا لحن 

 وأوبريتا "كانديد". ،سايد ستوري" )قّصة الحّي الغربي( توسبيرنشتاين من فيمم "

-ديفي كيركال 0522ات عديدة. ُوِلد روس عام قاد بوب روس أوركسترا قطر الفميارمونية في مناسب
اسكتمندة، واكتسب تجاربو الموسيقية األولى من مشاركتو في عدة فرق موسيقّية من اآلالت النحاسّية في بمدتو 

قبل أن يبدأ بدراسة الموسيقى في المعيد الموسيقي الممكي في غلسغو. يعزف بوب روس آلة اليورن  ،األم
ىو أيضًا و وكمضيف ترفييي.  ،إلى كونو معروفًا كقائد أوركسترا إضافة ،الفميارمونّيةمع أوركسترا ميونيخ 

مؤسس فرقة بميشادن لآلالت النحاسية، بدأ بيا كمجّرد ىواية ثّم أصبحت الفرقة من أكثر المجموعات 
بخمطيا  اتتمّيز عروضيو  ،ما يقارب الخمسين حفًل موسيقّيًا في السنة تقّدمحيث  ،النحاسية نجاحاً 

براس جائزة إيكو كلسيك مرتين عن تسجيلتيم "ه و وموسيقيالكلسيكّيات والموسيقى الخفيفة. نال بوب روس 
 ( و"بميشادن في بميخ".حمى النحاسيات" )مانيا

 :وركسترا قطر الفميارمونيةاإللكتروني ألموقع حول الحفل، يرجى زيارة اللمزيد من المعمومات 
qatarphilharmonicorchestra.org  

فيلجيو مجمعّي متوّفرة عبر محلت فيرجن ميجاستور في  ، وىيلاير قطري 021و 011التذاكر  أسعار
 tickets.virginmegastore.me :وعبر اإلنترنت من خلل ،والندمارك

تقّدم أوركسترا قطر الفميارمونّية في حفميا القادم سمفونية "الراين" لشومان وسيقودىا القائد فوزي حيمور يوم 
 أبريل، في دار أوبرا كتارا. 00السبت 

 انتهى



 

 نبذة عن أوركسترا قطر الفمهارمونية

وتؤدي الموسيقى الغربية والعربية عمى حد السواء من أجل إليام األطفال  تشجع أوركسترا قطر الفميارمونية
والكبار من قطر والعالم العربي لتأليف الموسيقى واالستمتاع بيا. وتسعى قطر الفميارمونية، من خلل تمازج 

ٍز تابٍع كمرك 5112الثقافات ىذا، لتوجو رسالة سلم إلى العالم. تأسست أوركسترا قطر الفميارمونية عام 
موسيقي  010لمؤسسة قطر الذي ترأسو صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر. تتألف األوركسترا  من 

دولة من خلل تجارب أداء دولية. توالى عمى منصب المدير الموسيقي  01محترف تّم اختيارىم من 
نا تشانغ. قامت أوركسترا -والقائدة ىان ،لؤلوركسترا المايسترو نادر عباسي، المايسترو ميخاليس اكونومو

ومارك  ،وديمتري كيتايينكو ،كبار مثل لورين مازيل ة أوركستراادققطر الفميارمونية باألداء أيضًا تحت عصا 
 .وديفيد أفخام ،وجيمس غافيغان ،مينكوفسكي

تيا من اقتصاد كعضو في مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، تساند األوركسترا قطر في مسير 
تزرع بذور الموسيقى السمفونية ل تسعى الكربون إلى اقتصاد المعرفة من خلل إطلق قدرات اإلنسان. ىي

تستضيف باستمرار مؤلفين وقادة أوركسترا وعازفين منفردين من العالم ف، وتشجعيا في المنطقة العربية
 العربي.

ح في ديسمبر تِ الذي افتُ  ،في دار األوبرا في كتارا ،سنوياً ين أمسية موسيقية تقدم األوركسترا ما يقارب الستّ 
مع العرض العالمي األول لكونشرتو الربابة لمفنان مارسيل خميفة. أما عروض األوركسترا العالمية  5101

فتشمل العزف في قاعة الرويال ألبرت ىول في لندن، ومركز كينيدي في واشنطن، ومسرح سكاال في ميلنو، 
لشانزليزيو في باريس، واحتفال الذكرى السنوية الخمسين ألوبك في الكونسرتياوس في فيينا، ومسرح قصر ا

واألداء في ميرجان  ،واألداء في الجمعية العامة لؤلمم المتحدة ،والعزف في دار األوبرا السورية في دمشق
 qatarphilharmonicorchestra.org  ا: وفي قاعة سانتا سيسيميا في روم ،البي بي سي برومز
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