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 مؤسسة روبرت بوشتعاون بين معهد جوته و

 

 ""ما بين المشاهد الصوتية: تسجيل تجربة االحتكاك

 , القاهرة١١/٢/٢٠١٥ - ٤/٢/٢٠١٥

 

 

العود العربية. وحين ماذا يحدث حين تختلط أصوات موسيقى "األمبينت" الرقمية بألحان آلة 

تنصهر األصوات اإللكترونية ذات اإليقاع  البسيط المتكرر بصوت الطبلة الفاتن من التراث 

المصري؟ و ماذا يحدث حين تلتقي أجهزة تأثير تناظرية مختلفة وآلة "السنثيسايزر" مع أغان 

 صوفية وموسيقى السول الدراماتيكية؟

 

تسجيل تجربة االحتكاك"، وفي محاولة الكتشاف  تحت عنوان "ما بين المشاهد الصوتية:

 -من ميونخ القادمة -"كارل غاري" الموسيقية إجابة على تلك التساؤالت، ستجتمع فرقة 

وكل من الموسيقيين المصريين  - من مدينة فرانكفورت -والمغنية بيرسون فرانسيس 

كوبيز" في  ١٠٠"محمود رفعت وعبدهللا المنياوي، في بداية شهر فبراير في ستوديو 

القاهرة، لقضاء ثمانية أيام معا في محاولة الكتشاف إيقاعات ومشاهد صوتية وطرق 

جديدة للعزف على األآلت، ولتبادل الحديث والتعريف بالمشاهد الموسيقية في بلدانهم. 

ورغم اختالف خلفيات الفنانين الموسيقية اال أنهم جميعا يحبون الموسيقى اإللكترونية 

 كذلك حبهم لتجربة ما هو جديد. همويجمع

 

ومن هذا المنطلق، وبواسطة أفكار وأساليب موسيقية مختلفة، سيقوم الفنانون بإنتاج عمل 

موسيقي واحد تبرز فيه المعالم الموسيقية المختلفة من البلدان التي ينحدر منها هؤالء 

 الفنانون، باإلضافة الى أن ذلك سيخلق تجربة فنية جديدة من نوعها.

 

 كوبيز" ١٠٠في " فبراير ١١يوم سيتم عرض القطع الموسيقية الناتجة من العمل المشترك 

وستختتم التجربة بإصدار ألبوم موسيقي باألعمال. كما ستحيي فرقة "كارل غاري" حفال 

فبراير، والذي سيختتمه يوناس فريدليش بإسماعنا  ١٠موسيقيا في "فينت" بالقاهرة يوم 

 يقية.أحدث إنتاجاته الموس

 

 

 الفنانون المشاركون:

 

 

 

 يوناس ماير ©

 

، كانت الفرقة "كارل غاري"

تعرف باسم "ذا دوتس" سابقا، 

وهي تتكون من كل من يوناس 

ماير، وتيل فونكه، ويوناس 

فريدليش. يعمل األخير كـ"دي 

جي" دائم في ناد ليلي يدعى 

"هاري كالين"، وهو أقدم ناد 

ليلي لموسيقى "التكنو" 

كما أنه  اإللكترونية في ميونيخ.

موسيقاه في النادي عرض 

 الليلي المشهور "روته زونه".
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ونيخ وعمل في القناة درس عازف القيثارة تيل فونكه في مدرسة الجاز الجديد في مي

الموسيقية "إم تي في" في برلين. انقطع عن كتابة رسالة الماجستير في  التلفزيونية

"موت سقراط"، ليتمكن من التركيز أكثر على  ، والتي كان موضوعها٢٠١٤تصف عام من

في الفرقة وعضو في مشروع يوناس ماير هو عازف آلة الباس اإلنتاج الموسيقي. 

"األمبينت" الموسيقي المسمى "كاش جروب"، وينتج الموسيقى بانفراد تحت اسمه 

فينيجر" شركة تسجيالت  مع الموسيقي "اينر ٢٠١٣المستعار "يوناس يامر". أسس عام 

باسم "مولتون موودز". تركز فرقة "كارل غاري" على النواحي التجريبية في الموسيقى 

اإللكترونية وتنتج "موسيقى بطيئة اإليقاع، تظهر بنيتها الكاملة بعد سماعها أكثر من مرة" 

 (.٢٠١٣)مقتبس عن الفرقة من صحيفة زودويتشه، نوفمبر 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ومؤسس موسيقي رفعت محمد

 ١٠٠" تسجيالت وشركة ستوديو

 اتخذ عديدة سنوات ومنذ" كوبيز

 أوساط في لنفسه مكانة

 مصر في البديلة الموسيقى

 للموسيقى رائدا ويعد. وخارجها

 ويعمل مصر في اإللكترونية

 موسيقية مشاريع في بانتظام

 هذا عن المسؤول وهو. دولية

 .الموسيقي المشروع

اربارا هومولكر بادرب ©

 

 

تحب موسيقى آلة  بارسون فرانسيز 

الباس العميقة واإليقاعات الواضحة 

المصاحبة لموسيقى السول فانك 

يكية. قامت بصحبة المنتج الدرامات

من مدينة -الموسيقي بيتر إشلر 

بخوض تجربة موسيقية  -اوفنبا 

متنوعة تحت اسم الفرقة "شنطة 

أصبحت موسيقية   ٢٠٠سفر". ومنذ 

منفردة وعملت، إلى جانب إشلر، مع 

منتجين موسيقين مختلفين مثل 

"الشريط" أو "السيد نيفيس" والتي 

 ين".خرجا بها بألبوم اسمه "قطعت
 عبدهللا المنياوي ©

© Mahmoud Refat 

 

تحب موسيقى آلة  بارسون فرانسيز

الباس العميقة واإليقاعات الواضحة 

المصاحبة لموسيقى السول فانك 

الدراماتيكية. قامت بصحبة المنتج 

 -من مدينة اوفنبا -الموسيقي بيتر إشلر 

بخوض تجربة موسيقية متنوعة تحت 

  ٢٠٠اسم الفرقة "شنطة سفر". ومنذ 

أصبحت موسيقية منفردة وعملت، إلى 

منتجين موسيقين جانب إشلر، مع 

مختلفين مثل "الشريط" أو "السيد 

نيفيس" والتي خرجا بها بألبوم اسمه 

 "قطعتين".

عازف بوق ويحكي  عبدهللا المنياوي

الشعر بصحبة الموسيقى. أصله من 

واحة الفيوم وقد أسس لنفسه اسما 

في أوساط الموسيقى العربية. يأسر 

الجمهور بمزيج منتقى من الغناء 

الشعري وإيقاعات الموسيقى 

 اإللكترونية وعزف البوق.

 محمد رفعت ©


