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غناء مشترك لفرق كورال قطرية وألمانية
الدوحة ،قطر 4 ،أبريل  :2017يسعد سفارة جمھورية ألمانيا االتحادية ومعھد جوته منطقة الخليج اإلعالن عن تبادل فريد من
نوعه لفرق الكورال وذلك في إطار عام الثقافة القطري األلماني "قطر ألمانيا  ."2017وجﱠه كورال الدوحة للشباب الدعوة
لفريق كورال " "Magdeburgاأللماني الشھير للبنين للمشاركة في فعالية موسيقية وثقافية في قطر خالل الفترة من  7وحتى
 12أبريل .2017
التبادل الكورالي من تمويل مستقل من قبل كورال الدوحة للشباب وكورال الدوحة للصغار مع أسرھم ورعاة الكورال وھم فندق
الميلنيوم و"ياماھا فيفتي وان إيست" ومبادرة " "Saracenالمجتمعية وكلية الدوحة والمدرسة األلمانية بالدوحة .أما تكاليف
سفر الكورال األلماني فتم تغطيتھا من قبل معھد جوته.

يقول سعادة ھانس أودو موتسيل ،السفير األلماني لدى قطر" :يسعدني أن أرحب بكورال " "Magdeburgللبنين في الدوحة
وھو واحد من أفضل فرق كورال البنين األلمانية وأتمنى لنا جميعا ً حفالً موسيقياًمشوقا ً بالمشاركة مع مضيفھم كورال الدوحة
للشباب وكورال الدوحة للصغار .شكراً جزيالً لشركائنا ولكورال الدوحة للشباب وكورال الدوحة للصغار ومتاحف قطر
والمدرسة األلمانية الدولية بالدوحة".
يمثل حفل موسيقي مشترك لفريقي الكورال جزء من برنامج التبادل وسيقام في السابعة والنصف من مساء يوم  8أبريل 2017
بالمدرسة األلمانية الدولية .أطلقت ألينا باين ،مديرة كورال الدوحة للشباب ھذه المبادرة الفريدة أثناء زيارة أللمانيا .تقولم السيدة
باين" :سوف يقدم برنامج الحفل الموسيقي مزيجا ً من األغاني من حول العالم .سوف يُنشد كورال الدوحة للصغار أغاني لـ
"أرفو بارت" وأغنية ماوري من نيوزيلندا .أما كورال الدوحة للشباب فسوف يشارك بأغاني من العالم العربي وأمريكا وإفريقيا
وشمال وشرق أوروبا .ستكون كلمات األغاني باللغات األلمانية والالتفية والصربية والجورجية واإلنجليزية .كما سيكون ھناك
المزيد من المعزوفات الحديثة معادة التوزيع للبيتلز واالستينج كجزء من الحفل .سوف يؤدي الكورال األلماني مقطوعات لكل
من موتسارت وكارل ماريا فون فيبر وميندلسزون وشوبارت وماكس ريجر" .واختتمت حديثھا قائلة "سوف يُختتم الحفل بغناء
جماعي لفرق الكورال الثالثة وھو ما يمثل درة الحفل ألنه ال تتاح الفرصة كثيراً في الدوحة لسماع  100شاب يغنون بمثل ھذا
مغن من قطر بجانب خمسين من ألمانيا ،وھو ما جعلنا نختار عنوان "النصف بالنصف" لھذا
التناغم الذي يمأل الفراغ .خمسون ٍ
الحفل الموسيقي".
حضور الحفل الموسيقي بتذاكر .التذاكر متاحة على موقعqtickets.com/fifty-fifty :
إن عام الثقافة "قطر ألمانيا  "2017عبارة عن برنامج مدته عام واحد ُمصمم لتعميق التفاھم بين األمم من خالل التبادل في
مجاالت الفنون والثقافة والتراث والرياضة  .تم تطوير ھذه المبادرة من قبل متاحف قطر بالشراكة مع معھد جوته منطقة الخليج
والسفارة األلمانية في الدوحة وسفارة قطر في ألمانيا.
 انتھى -عن كورال الدوحة للشباب
يتكون كورال الدوحة الطموح للشباب من  30مغن تتراوح أعمارھم بين  13و  17عاما ً بدرجات صوت متنوعة .يتلقى ھذا
الكورال في عامه الرابع اآلن حجوزات منتظمة لفعاليات وحفالت موسيقية .يقدم الكورال أدائه في فعاليات شركات عن
موضوعات مختلفة ويستمتعون باستكشاف والتعبير عن موسيقى جديدة .حصل كورال الدوحة للشباب على االمتياز من لجنة

أحد االختبارات في  .2016السوبرانو العالمية فليسيتاس فوكس ھي الراعية الشرفية للكورال مما يُعد شيئا ً مدھشا ً لھذا الكورال
الشاب وصاحب الخبرة القليلة ،ولكن يترك مغنوه اإلنطباع كما لو أنھم يغنون سويا ً منذ فترة أطول بكثير.
عن كورال " "Magdeburgللبنين
يمكن اعتبار " "Magdeburg Knabenchorمؤسسة ألمانية ،فقد تأسس قبل  32عاما ً حيث يخضع لتوجيه المايسترو
العبقري فرانك ساتسكي .قدم الكورال عروضه في كل أنحاء أوروبا مثل بلجيكا وسويسرا والنمسا وروسيا وھولندا وأسبانيا
وبولندا وفرنسا .كما سجل الكثير من االسطوانات المدمجة والرقمية ) .(DVDھذه الزيارة لقطر ھي األولى للكورال في منطقة
الشرق األوسط.
عن معھد جوته  -المركز الثقافي األلماني
يُعد معھد جوته  -المركز الثقافي األلماني مؤسسة عالمية تعمل على نشر اللغة والثقافة األلمانية من خالل شبكة واسعة تضم
 159معھدًا في  98دولةً على مستوى العالم ،باإلضافة إلى  12معھدًا في ألمانيا .ويعمل معھد جوته نيابة عن حكومة جمھورية
ألمانيا االتحادية لتوطيد وتعزيز عالقاتھا الثقافية .عالوة على ذلك ،يقدم معھد جوته دورات اللغة االلمانية ،وينظّم احتفاالت
ومناسبات ثقافية في منطقة الخليج .وينظم معھد جوته منطقة الخليج ،بالتعاون مع سفارة دولة ألمانيا لدى قطر ،برامج وفعاليات
العام الثقافي قطر ألمانيا .2017
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