
	  
 بالغغ صحفي

 من مهھرجانن موااززيین إإيیقاعاتت االعالم 15االدووررةة 
 

 االديیدجي" االعالمي "هھھھاررددوويیل" حاضر بموااززيین"نجم 
 

 25منصة االسويیسي يیومم ااألرربعاء عتبر من بيین أأفضل نجومم "االديیدجي" بالعالم االذيي يیسيیهھز "هھھھاررددوويیل" 
 . أألحانن ررهھھھيیبةمن خاللل  2016مايي 

 
ااستقبالل ووألوولل مرةة في االمغربب جمعيیة مغربب االثقافاتت أأنن تعلن عن  يیُسعد – 2016ماررسس  31االرباطط 

ووذذلك بمناسبة مايي بمنصة االسويیسي  25سهھرةة يیومم ااألرربعاء  يسيیحيیاالفنانن االهھولنديي "هھھھاررددوويیل" االذيي 
انن االحاصل على االعديید من وومن خاللل ااستقبالل هھھھذاا االفن من مهھرجانن موااززيین إإيیقاعاتت االعالم. 15االدووررةة 

فيید غيیطا" وو"أأفيیتشي"٬، يیؤكد مهھرجانن موااززيین مرةة أأخرىى عن مكانتهھ كمهھرجانن ال محيید االجواائز بعد "دداا
 عنهھ  في عالم االفنانيین االعالميیيین. 

  
يیعتبر هھھھذاا  سنة٬، كما 25االقيیاسيیة ووعمرهه ال يیتجاووزز ديیدجي" صاحب ااألررقامم االفنانن " "هھھھاررددوويیل"يیعتبر 

حيیث تم تتويیجهھ كأفضل فنانن "دديیدجي" بالعالم سنة جيیلهھ االفنانن االهھولنديي من بيین االفنانيین االموهھھھوبيین في 
مليیونن  28من بيین فناني االديیدجي ااألكثر متابعة على موقع "يیوتوبب" من خاللل  ووهھھھو 2014وو 2013

ااستطاعع أأنن يیمتع حصد "ررووبيیرتت فانن دديیك وورربيیت"٬، ااسمهھ االحقيیقي٬، االعديید من االجواائز كما مشاهھھھدةة. 
" ووكذاا Cobra" وو"Encoded"  " ووSpacemanكك" أأغاني االجماهھھھيیر بشتى أأنحاء االعالم من خاللل

"Zero 76 ." 

سنة٬، ليیحيیي سهھرااتت في  13 عقداا مع شركة تسجيیل هھھھولنديیة ووسنهھ"هھھھاررددوويیل" االعاشق للموسيیقى  أأمضى
 Dutch Urbanمن نيیل جائزةة "إإذذ مكنهھ هھھھذاا بل أأنن يیقومم بتنظيیم سهھرااتهھ االخاصة٬، علب ليیليیة بهھولنداا ق

Award 2005" سنة. 

كنجم في  هھ" ليیتم تصنيیفShow Me Love vs. Beسنوااتت٬، أأصدرر "هھھھاررددوويیل" إإعاددةة ألغنيیة "ووبعد أأرربع 
لتمكنهھ االسنة االموااليیة من تأسيیس عالمتهھ   2009بحيیث أأصبحت هھھھذهه ااألغنيیة أأكثر شعبيیة سنة  ٬،االموسيیقى

 Hardwell Onبرنامج إإذذااعي بعنواانن " 2011" ووإإططالقق سنة Revealed Recordingsاالخاصة "
Airمحطة ددووليیة وواالمتوفر على  25يیذااعع بب " االذييiTunes ٬، هھھھذاا االبرنامج االذيي يیتوااجد بهھ االفنانن ضمن

 بلد.  30"بوددكاست" بأززيید من أأفضل عشرةة 

ألغنيیة للموسيیقى ااإللكتروونيیة بفضل "رريیميیكس"  Billboardفي قمة ترتيیب  2012 ووتم تصنيیفهھ سنة
"Where Have You Been" للمغنيیة "رريیهھانا" ووأأغنيیة "Chasing The Sun" لفرقة "The 

Wanted 2013ووأأفضل فنانن "دديیدجي" أأووررووبي لسنة  2012ااكتشافف سنة ". حصل على جائزةة أأفضل 
"٬، فيیما Go Hardwell or Go Homeبجولة موسيیقيیة بعنواانن " ٬2013، ووبدأأ سنة IDMAخاللل حفل 
 2013" سنتي DJ Magلة "أألف متفرجج مباشرةة حفلهھ بمهھرجانن "ميیامي". ووعيیّنهھ قرااء مج 80تابع حواالي 

 ".Top 100 DJs awardلل لقب "أأصغر فنانن "دديیدجي" يینا أأفضل فنانن "دديیدجي" بالعالم ليیصبح 2014وو



	  
"  Spacemanووقد سجل "هھھھاررددوويیل" أأررقاما قيیاسيیة خاللل االسنتيین ااألخيیرتيین بفضل أأغاني ااستثنائيیة مثل "

ووكذاا تعاوونن مع كل من " Apollo" ووكذاا "Dare You" وو"Jumper" وو"Three Trianglesوو"
"Dyro"وو "Coldplay" في أأغنيیة "Never Say Goodbye" ووفي أأغنيیة "Sky Full of Stars ،٬"

 ". Outsideباإلضافة إإلى ظظهھورر "كالفيین هھھھارريیس" وو"إإيیلي غولديین" في أأغنيیة "

مم من اااللتحاقق بركب االنجو 2015" االذيي أأصدررهه في يینايیر United We Areمكنهھ أألبومهھ ااألوولل بعنواانن "
تصنيیفهھ كما تم لميیيین٬، حيیث تعاوونن في هھھھذاا ااأللبومم مع "جايیزوونن دديیروولو" وو"تيیيیستو" وو"ميیستر برووبز"٬، االعا

 بالواليیاتت االمتحدةة.  ةااإللكتروونيیللموسيیقى  Billboard ترتيیبفي االمرتبة االثانيیة في 

مايي بحفل موسيیقي ررهھھھيیب يیضم أأفضل  25االفنانن "هھھھاررددوويیل" خاللل سهھرتهھ االمبرمجة يیومم ااألرربعاء  عدُ وويیَ 
 أأغانيیهھ إلمتاعع ااألجيیالل االعاشقة للموسيیقى وواالطاقة ااإليیجابيیة.  

 
 

 معلوماتت هھھھامة: 

  2016مايي  28إإلى  20من  من مهھرجانن موااززيین إإيیقاعاتت االعالم:  15االدووررةة 

 . 2016مايي  25ااألرربعاء بمنصة االسويیسي يیومم  االفنانن "هھھھاررددوويیل" حفل 

 
 نبذةة عن مهھرجانن موااززيین إإيیقاعاتت االعالم:

االموعد ااألبرزز لعشاقق وومحبي االموسيیقى بالمغربب٬، كما  2001يیشكل مهھرجانن موااززيین منذ سنة 
يیشّكل ثاني أأكبر حدثث ثقافي بالعالم بفضل جمهھورر قُّدرر بأززيید من مليیوني متفرجج لكل من االنسختيین 

يین. وويیقترحح موااززيین خاللل شهھر مايي من كل سنة ووططيیلة تسعة أأيیامم برمجة غنيیة تجمع أأكبر االماضيیت
االنجومم االدووليیة وواالعربيیة٬، كما يیجعل مديینتي االرباطط ووسال مسرحا للقاء ااستثنائي بيین االجمهھورر ووثلة 
من االفنانيین االمرموقيین. وويیخصص مهھرجانن موااززيین أأززيید من نصف برمجتهھ للموااهھھھب االمحليیة ووذذلك 

من  %90ااما منهھ تجاهه تشجيیع االموسيیقى االمغربيیة. هھھھذاا وويیوفر االمهھرجانن وولوجا مجانيیا لل االتز
االسهھرااتت كما يیجعل من وولوجج االجماهھھھيیر مهھمة أأساسيیة. يیعتبر االمهھرجانن حامال لقيیم االسالمم ووااالنفتاحح 
وواالتسامح ووااالحتراامم٬، كما يیساهھھھم كذلك في تنميیة ااالقتصادد االسيیاحي االجهھويي ووفي خلق صناعة 

 ة للحفالتت بالمغربب.حقيیقيی
 

 نبذةة عن جمعيیة مغربب االثقافاتت:
جمعيیة "مغربب االثقافاتت" جمعيیة ال تسعى للربح االمادديي تهھدفف إإلى ضمانن تنشيیط ثقافي ووفني لفائدةة 

حيیث تسعى لترسيیخ قيیم  2001جمهھورر جهھة االرباطط سال ززمورر ززعيیر. تأسست هھھھذهه االجمعيیة سنة 
محمد االساددسس من خاللل مختلف االتظاهھھھرااتت االتي يیتم االسيیاسة االتنمويیة االتي يیقوددهھھھا جاللة االملك 

تنظيیمهھا كمهھرجانن موااززيین إإيیقاعاتت االعالم وواالمسابقة االموسيیقيیة جيیل موااززيین. تقومم أأيیضا االجمعيیة كل 
 سنة بعقد ندووااتت تتطرقق لعدةة موااضيیع ووبتنظيیم معاررضض االفنونن االتشكيیليیة وواالحفالتت االموسيیقيیة.

	  

	  



	  
	  

	  


