فرقة " "TÄTÄRÄتقدم الترفيه بمھرجان قطر الدولي لألغذية 2017
الدوحة ،قطر 4 ،أبريل /نيسان  :2017بعد العطلة األسبوعية الناجحة األولى بمھرجان قطر الدولي لألغذية تستضيف سفارة
جمھورية ألمانيا االتحادية ومعھد جوته منطقة الخليج فرقة " "TÄTÄRÄالموسيقية الناجحة القادمة من ھامبورج في الدوحة.
تعد مشاركة الموسيقيين والفنانين األلمان في برنامج ھذا المھرجان الرائج جزء من عام الثقافة القطري األلماني "قطر ألمانيا
 ."2017يُعلق سعادة ھانس أودو موتسل ،سفير جمھورية ألمانيا االتحادية في الدوحة قائالً" :بعد عطلة األسبوع األولى مع
الموسيقى الشعبية األلمانية القادمة من جنوب ألمانيا ،نقدم في عطلة األسبوع الحالية فريق " "TÄTÄRÄللموسيقى النحاسية من
ھامبورج في شمال ألمانيا ،لتقدم بھجة الموسيقى النحاسية غير التقليدية بآالت مصنوعة يدويا ً  .كما يمكنكم االستمتاع بسجق
الكاري األلماني في "ركن السجق".
تعتبر " "TÄTÄRÄنفسھا أكثر فرق العالم تنقالً وسوف تكون حاضرة في ليالي المھرجان يوميا ً على مدار أيام من  6إلى 8
أبريل  .2017تمتاز الفرقة باستخدام آالت نفخ مصنوعة يدويا ً وتقدم موسيقى غير تقليدية حيث تقدم صوتا ً قويا ً ونشطا ً من خالل
آالت الساكسفون والمزامير والترومبون والناي والتوبا .تعزف " "TÄTÄRÄمع الجماھير وتجعل منھم جزء من المشھد.
سوف تأتي الفرقة للدوحة بتشكيلة من أحد عشر عازفا ً وسيعزفون مزيجا ً جريئا ً من موسيقى الروك والجاز والفانك والموسيقى
الكالسيكية.
وبھذه المناسبة ،علق السيد حسن اإلبراھيم ،رئيس قطاع التنمية السياحية بالھيئة العامة للسياحة قائالً" :يدعوا مھرجان قطر الدولي
لألغذية الجميع لالستمتاع بمختلف مظاھر التنوع والتعددية الثقافية التي تتمتع بھا قطر ،وعلى رأسھا الطھي والفولكلور .إن حضور أبرز
الموسيقيين والفنانين والمؤديين األلمان في برنامج المھرجان الترفيھي المفعم بالحيوية قد عزز من تجارب رواد المھرجان بالتأكيد".
وأضاف أن "الھيئة العامة للسياحة تتشرف بتوظيف المھرجان كمنصة لتعزيز جسور التفاھم بين البلدان في العام الثقافي »قطر ألمانيا
«2017

سيقدم الساحر فيرنر لينك المزيد من التسلية لجماھير الدوحة من خالل خدعه السحرية .يقدم فيرنر لينك عروضه كساحر منذ
عام  2000ويوسع على مر السنين من برنامجه ليشمل فن البالون وألعاب البھلوان .يجمع اليوم بين السحر وألعاب الخفة
التاريخية )البھلوان( ويظھر كساحر من القرون الوسطى في فعاليات تاريخية في كل الدول أنحاء ألمانيا منذ  .2004وجه له
معھد جوته الدعوة في عام  2016لزيارة المملكة العربية السعودية لتقديم عروضه الفنية كساحر تاريخي في مھرجان الجنادرية
بالرياض .سوف يقدم لينك عروضه في مھرجان قطر الدولي لألغذية في مساء الفترة من  4وحتى  8أبريل .2014
إذا لم تكن تذوقت "سجق الكاري" البرليني الشھير بعد ،فلتمر لدى "ركن السجق" التابع لوكالة ""Entertainment Premium
األلمانية القائمة في الدوحة والمتخصصة في تنظيم الفعاليات.
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.
كافة فعاليات برنامج المھرجان مجانية ومفتوحة للجماھير .يفتح المھرجان أبوابه للجماھير أثناء أيام األسبوع من الساعة  2بعد
الظھر وحتى  10ليالً وفي عطلة نھاية األسبوع من  2بعد الظھر وحتى  11ليالً .يرجى زيارة موقعنا على اإلنترنت لإلطالع
على فعاليات البرنامج األلماني .يتيح فندق الشيراتون بارك أربعة طوابق تحت األرض لصف السيارات موفراً  2500مكان
آلالف الزوار لالستمتاع بالمھرجان بسھولة ويسر.
 -انتھى -

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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عن مھرجان قطر الدولي لألغذية
مھرجان قطر الدولي لألغذية ھو مھرجان متعدد الثقافات ويحتفي بتنوع وثراء عروض األطعمة والمشروبات والضيافة التي
تزخر بھا البالد .ونظراً ألن فعالياته تتواصل على مدار عدة أيام خالل فصل الربيع ،فإن المھرجان يمنح أھل قطر وزوارھا
فرصة رائعة لالستمتاع بأشھى أصناف الطعام من األطباق العالمية الشھيرة وكذلك المأكوالت المحلية األصيلة في الھواء
الطلق ووسط مناظر طبيعية خالبة.
ويشكل مھرجان قطر الدولي لألغذية جزءاً من استراتيجية قطر الرامية لتعزيز وتنويع عروضھا ومزاياھا السياحية ،وال سيما
في مجال الترفيه العائلي والحضري .وبفضل الجھود والروح التعاونية بين الشركاء من القطاعين العام والخاص ،استطاع
المھرجان أن يعزز مكانته منذ انطالق نسخته األولى في عام  2010ليصبح واحداً من أكثر الفعاليات التي يترقبھا الجمھور
ضمن رزنامة الفعاليات والمھرجانات السنوية في قطر.
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نبذة عن كتارا للضيافة
تعد كتارا للضيافة شركة عالمية مالكة ومطورة ومشغلة للفنادق ومقرھا دولة قطر ومع خبرة تمتد ألكثر من خمسة وأربعين
عاما ً في قطاع الضيافة  ،تعمل كتارا للضيافة على تنفيذ خططھا االستراتيجية للتوسع من خالل االستثمار في الفنادق الرائدة في
قطر في الوقت الذي تعمل فيه على تنمية مجموعتھا من العقارات الفاخرة في األسواق الدولية الرئيسية .وتمتلك و/أو تدير
كتارا للضيافة  ٣٤فندق ضمن محفظتھا من الفنادق وتركز الشركة على الوصول إلى ھدفھا بإضافة  ٦٠فندق إلى محفظتھا
بحلول عام  .٢٠٢٦تدعم كتارا للضيافة ،بكونھا شركة الضيافة الرائدة في قطر ،الرؤية االقتصادية طويلة األمد للدولة.
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