بالغ صحفي
الدورة الرابعة لمنتدى موسيقى بدون تأشيرة
المعرض الدولي لموسيقى افريقيا و الشرق األوسط
من  22إلى  22نونبر  2102بالرباط

موسيقى بدون تأشيرة  : 7102اكتشفوا الالئحة الرسمية للفنانين المشاركين
ستتتتتتتتتتتن الدددددددددددورة الرابعددددددددددة لمنتدددددددددددى موسدددددددددديقى بدددددددددددون تأشدددددددددديرة بتتتتتتتتتتالربدددددددددداط مدينددددددددددة األنددددددددددوار
وعاصددددددمة المغددددددر الثقافيددددددة مددددددن  22الددددددى  22نددددددونبر المقبدددددد  ،بشتتتتتتراكة متتتتتت وزارة الثقافددددددة و االتصددددددا
و مؤسسدددددددددددددددددددددددددة هبدددددددددددددددددددددددددة  ،و ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ي المدينتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة أرب تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة أيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن
الحماس ،ومن اإلبداعات الموسيقية و اللقاءات المتميزة.
منتتتتتتتتت ثتتتتتتتتتال ستتتتتتتتتنوات و منتتتتتتتتتتد موستتتتتتتتتيقى بتتتتتتتتتدون تأشتتتتتتتتتيرة ي تتتتتتتتتر نجاحتتتتتتتتتا بتتتتتتتتتا را ج لتتتتتتتتت واحتتتتتتتتتدا
متتتتتتن الملتقيتتتتتتات األساستتتتتتية لتتتتتتد مهنيتتتتتتي الصتتتتتتناعة الموستتتتتتيقية بإفريقيتتتتتتا والشتتتتتتر األوستتتتتت ( فنتتتتتتانين ،وكتتتتتتالء
أعمتتتتتتا  ،شتتتتتتركات التستتتتتتجي  ،متتتتتتدراء فنيتتتتتتين ،م سستتتتتتات ثقافيتتتتتتة  ،وستتتتتتائ اإلعتتتتتتال و متتتتتتدربين) و فرصتتتتتتة
للتباد الثقافي بين مختل األ را .
تتتتتتتتتتتت ا الحتتتتتتتتتتتتد إلتتتتتتتتتتتتى خلددددددددددددق سددددددددددددوق للموسدددددددددددديقي تسدددددددددددداعد علددددددددددددى إبرازالفنددددددددددددانين
يهتتتتتتتتتتتتد
وتأهيددددددددد القطدددددددددا الثقدددددددددافي و الفندددددددددي لتجعلددددددددد أكثدددددددددر م نيدددددددددة
و تدددددددددوفير فضدددددددددا مالئددددددددد لإلبددددددددددا
من أج تعزيز الصناعات اإلبداعية وإنعاش االقتصاد الثقافي بالمناطق المعنية .
ت تتتتتتتتتتتود موستتتتتتتتتتتيقى بتتتتتتتتتتتدون تأشتتتتتتتتتتتيرة تتتتتتتتتتت الستتتتتتتتتتتنة ب تتتتتتتتتتتدة أنشتتتتتتتتتتت ة ثقافيتتتتتتتتتتتة منهتتتتتتتتتتتا  :تكريمدددددددددددات
ندددددددددوات ورشددددددددات و دورات تكوينيددددددددة لقددددددددا ات معددددددددرض للصددددددددناعة الموسدددددددديقية و برمجددددددددة موسدددددددديقية
غنية .
ب تتتتد دراستتتتة كتتتت ملفتتتتات المشتتتتاركة التتتتتي تتتتت التوصتتتت بهتتتتا  ،تتتتت اختيتتتتار  22فنددددان و  2فندددداني دي دجددددي متتتتن
بين  0107مل جاءت من ك أنحاء ال ال .
تتضتتتتتتتتتمن البرمجدددددددددة المغربيدددددددددة رواد مدددددددددن الموسددددددددديقى البديلدددددددددة كرائتتتتتتتتتدة التتتتتتتتترو المغربتتتتتتتتتي خنسدددددددددا
باطمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا  ،فريددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد غنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا  ،فيصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد عزيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددزي ،
المجموعتتتتتتتتتتتتتة األمازيغيتتتتتتتتتتتتتة ايندددددددددددددوراز  ،مغنيتتتتتتتتتتتتتي التتتتتتتتتتتتتترا لموتشتتتتتتتتتتتتتو( مدددددددددددددوبي ديددددددددددددد ) و بددددددددددددددال
جددددددددددددددددددداكوار ،المجموعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحراوية المغربيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة درعدددددددددددددددددددة تدددددددددددددددددددرايب  ،جي دددددددددددددددددددان
بوكرين  ،مشروع مقا ومجموعة كناوة راسين .
شددددددما افريقيددددددا ستتتتتتيكون ممتتتتتتثال تتتتتت الستتتتتتنة فتتتتتتي المجموعتتتتتتة األستتتتتت ورية الجزائريتتتتتتة راينددددددا راي  ،الثنتتتتتتائي
التونسي يوما و نور حركاتي و ايتما من تونس ايضا.

متتتتتتن الشتتتتتتتر األوستتتتتت سيستتتتتتتتقب المنتتتتتتتد الموستتتتتتتيقي المصتتتتتتتر هشددددددا خرمدددددددة  ،مشتتتتتتروع علدددددددي اصدددددددغر
رحيمدددددددددي و مجموعددددددددددة روحفددددددددددزا و مشتتتتتتتتتروع ربدددددددددداعي عايدددددددددددة و بابدددددددددا متتتتتتتتتتن إيتتتتتتتتتتران  ،المجموعتتتتتتتتتتة
األردنيتتتتتتة المربدددددد  ،المجموعتتتتتتة اللبنانيتتتتتتة دو وانتددددددون بيشددددددوب  ،الملحتتتتتتن وعتتتتتتاز البيتتتتتتانو الفلستتتتتت يني فددددددر
مدددددددن
سدددددددليمان  ،كدددددددارد توركولدددددددور متتتتتتتن تركيتتتتتتتا  ،باإلضتتتتتتتافة إلتتتتتتتى مجموعتتتتتتتة الريكتتتتتتتي تدددددددوت أرض
فلسطين .
متتتتتن بتتتتتااي القتتتتتارة اإلفريقيتتتتتة سيستتتتتتقب منتتتتتتد موستتتتتيقى بتتتتتدون تأشتتتتتيرة تتتتت الستتتتتنة اوركستتتتتترا اإليقتتتتتاع كدددددانبي
بددددرا بانددددد متتتتتن البنتتتتين  ،الصتتتتتوت القتتتتو اليدددددا الميددددددا متتتتن التتتتترأس األخضتتتتر  ،كددددوين كومددددد متتتتن الغتتتتتابون
 ،روكددددددي داوونددددددي متتتتتتن انتتتتتتا ،سدددددديكو كويدددددداتي متتتتتتن ينيتتتتتتا ،اوسدددددديبيا متتتتتتن جزيتتتتتترة مد شتتتتتتقر ،المجموعتتتتتتة
الناميبيتتتتتة شيشددددداني و ناميبيدددددان تيلدددددز ،ماريمدددددا متتتتتن الستتتتتنغا  ،مجموعدددددة ماكومبدددددا التتتتتتي ستشتتتتتد الرحتتتتتا متتتتتن
شتتتتتالكت فيكتوريتتتتتا بزيمبتتتتتابو التتتتتى الربتتتتتا بتتتتتالمغر  ،تدددددروا مدددددا التتتتتتي تجمتتتتت ثتتتتتال فنتتتتتانين تتتتت بالكدددددي
سيسيكو من مالي ،إدري مالومي من المغر و راجيري من مد شقر .
من ممثلي الكريو سيحضر لو غريو من جزيرة كرينيون  ،جوفي فيست من ترينيداد و توباجو
و متتتتتتتتن أوروبتتتتتتتتا ستحضتتتتتتتتر المجموعتتتتتتتتة الكتالونيتتتتتتتتة دكتددددددددور بددددددددرات  ،و مجموعتتتتتتتتة ا تددددددددي فيزيددددددددون ،
الصتتتتتتوت الفرنستتتتتتي الجميتتتتتت سيسددددددكا  ،المجموعتتتتتتة الفرنستتتتتتية-المغربيتتتتتتة ايددددددوا  ،المجموعتتتتتتة اكي اليتتتتتتة ايطاليددددددا
ميغرانت  ،المجموعة المغربية-الهولندية قصبة و المغنية غالية بن علي و معا من بلجيكا .
ستتتتتيقو ال ديتتتتتد متتتتتن فنتتتتتاني التتتتتد دجتتتتتي بتنشتتتتتي ستتتتتهرات منتتتتتتد موستتتتتيقى بتتتتتدون تأشتتتتتيرة و تتتتت  :دي دجدددددي
ال متتتتتتن جنتتتتتتو إفريقيتتتتتتا  ،سدددددداما ( سددددددكايوولكر ) متتتتتتن فلستتتتتت ين ،طاكسددددددي كبيددددددر متتتتتتن المغتتتتتتر  /ألمانيتتتتتتا
و دي دجي أفرترونك من تشاد /الوكيات المتحدة األمريكية .
ستن

ال روض الموسيقية بمسرح محمد الخام

و سينما الن ضة بالربا .

تابعوا ك األخبار الخاصة بالدورة الرابعة لمنتدى موسيقى بدون تأشيرة على :
www.visaformusic.com
www.facebook.com/visaformusic
للتواص معنا:
اكدارة :ابرا ي المزند
elmazned@gmail.com
ال الاات م الصحافة :
com.vfm@gmail.com

