الدورة الرابعة من "موسٌقى بدون تأشٌرة
معرض الموسٌقى فً إفرٌقٌا و الشرق األوسط
من  22إلى  22نونبر  2102بالرباط

برنامج المحاضرات
من  22إلى  22نونبر ،ستحتضن الرباط ،مدينة األنوار و عاصمة المغرب الثقافية ،النسخة الرابعة لموسيقى بدون
تأشيرة ،و ذلك بالشراكة مع المؤسسة هبة .
تضم هذه النسخة عدة أنشطة من تكريمات ،محاضرات ،ورشات و تكوينات ،منتديات مهنية و كذا صالة للعارضين.
تتضمن البرمجة الغنية لهذه السنة  6محاضرات و ذلك طيلة أيام التظاهرة .يترأسها خبراء لمناقشة مواضيع الساعة في
سوق الموسيقى من طرف الجمهور ،الفنانين و المهنيين.
الخمٌس  22نونبر
العاشرة و النصف صباحا  -فٌال الفنون
كٌف ٌمكن تقدٌم الدعم للفنون و الثقافة فً المغرب العربً و الشرق األوسط؟
نماذج لهٌئات ابتكارٌة بالشراكة مع شبكة طماسً ،ائتالف ل 00منظمة للفنون األدائٌة من مصر ،األردن ،لبنان
و فلسطٌن ،تشتغل على الصعٌد المحلً ،الجهوي و العالمً .
الثانٌة عشرة زواال  -ثربانتس
من القطاع غٌر المنظم إلى القطاع المنظم ،ما دور التحدٌات الحالٌة و المستقبلٌة للصناعات االبداعٌة فً رسم
السٌاسات الثقافٌة؟
الجمعة  22نونبر
العاشرة و النصف صباحا  -فٌال الفنون
مكاتب تصدٌر الموسٌقى ،أدوات ناجعة لتعزٌز الثقافة.
نموذج المومٌكس ،مكتب تصدٌر الموسٌقى المغربٌة ،األول و الوحٌد فً المغربٌ ،هدف إلى دعم و تشجٌع الفنانٌن من
خالل جوالت تروٌجٌة حول العالم ،إلى جمع و نشر المعلومات للفنانٌن و المهنٌٌن ،إلى مساعدة الفنانٌن على التعامل
مع الثورة الرقمٌة و ألنماط االستهالك على شبكة االنترنت ،و إلى تسهٌل تنقل الفنانٌن حول العالم و دعم مهنٌة قطاع
الموسٌقى فً المغرب.
الثانٌة عشرة زواال  -ثربانتس
الموسٌقى المدنٌة و المظلمة بإفرٌقٌا :بٌن االتجاه و التقلٌد.
هل تعتبر هذه األنماط الموسٌقٌة الجدٌدة المتجسدة فً إعادة غناء األغانً و االبداعات الجدٌدة ،مجرد صرعة دائمة أم
هً جزء من االستمرارٌة الزمنٌة؟
السبت  22نونبر
العاشرة و النصف صباحا  -فٌال الفنون
مساهمة الفاعلٌن الثقافٌٌن المقٌمٌن فً الخارج فً التنمٌة الثقافٌة الوطنٌة .
تشارك الجالٌة المق ٌمة فً الخارج بفعالٌة فً الحٌاة االجتماعٌة و الثقافٌة و تشكل محركا أساسٌا للتنمٌة و النمو فً
البلدان األصلٌة.

الثانٌة عشرة زواال  -ثربانتس
الثقافة كعامل للسالم االجتماعً.
نماذج لبعض المبادرات المبدولة من طرف فاعلٌن ثقافٌٌن و تأثٌرها المباشر على المجتمع.

ورشات و تكوينات
و على هامش مختلف العروض الفنية لموسيقى بدون تأشيرة ،تنظم هذه النسخة ورشات و تكوينات مختلفة موجهة لهواة
و محترفي القطاع الثقافي على حد سواء .
ورشة اإلدارة الفنٌة:
جانب مهم فً لوجستٌة البرمجات.
ورشة الصوت  -الجمعة و السبت  02و  01نونبر
من العاشرة و النصف إلى الرابع زواال
المكان :هبة_الب
المتدخل  :كتٌل (أوسلو ورلد(
ورشة اإلضاءة  -االثنٌن  21نونبر
العاشرة و النصف صباحا بسٌنما النهضة.
المتدخلون :سجور (أوسلو ورلد(
تكوٌن فً فً االدارة الثقافٌة :كٌف ٌمكنكم تكٌٌف مشروعكم مع المتطلبات الجدٌدة؟
من  22إلى  22نونبر
من العاشرة و النصف صباحا إلى الواحدة و النصف زواال
قاعة جٌرار فٌلٌب بالمعهد الفرنسً
المتدخلون :منٌر القباج و لوك ماٌتوكو (أو فلور تٌولًٌ – إٌفانٌز(
التدرٌب الدرامً:
الجمعة  22و السبت  22نونبر
من العاشرة صباحا إلى الثانٌة زواال بهبة_الب
المتدخلون :الحارة ثٌاتر وركشوبس
رقصة الدبكة الشعبٌة
الجمعة  22و السبت  22نونبر
من العاشرة صباحا إلى الثانٌة زواال بهبة_الب
المتدخلون :ثٌاتر دٌز بروداكشن
Www.theatreday.org
سرد القصص فً صناعة الموسٌقى
السبت  22نونبر
على الساعة الحادٌة عشرة صباحا بقاعة جرار فٌلٌب
المتدخلون :جرار سٌلٌغمان (ناشٌونال رٌكوردٌنغ برٌسرفٌشن فاوندٌشن ،كارافان آرتس كنسالتٌنغ(

الدخول مجانً فً حدود األماكن المتاحة.
لالشتراك فً الورشات المرجو التواصل مع السٌد أمٌن هما
atelier.vfm@gmail.com
تابعوا األخبار الخاصة بالدورة الرابعة لمنتدى موسٌقى بدون تأشٌرة على:
www.visaformusic.com
www.facebook.com/visaformusic
للتواصل معنا:
االدارة :ابراهٌم المزند elmazned@gmail.com
العالقات مع الصحافة com.vfm@gmail.com

