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 الدورة 17 لمهرجان موازین إیقاعات العالم
 

  
  

 مغرب الثقافات ,  بشراكة مع C8, 2M و CSTAR  تقدم "موازین ,لو بیفور"
 حفل موسیقي كبیر ینظم یوم الثالثاء 19 یونیو بمنصة السویسي

  
انطالق قبل أیام ثالث یونیو، 19 الثالثاء یوم السویسي منصة ستستضیف ! موازین قبل موازین :2018 یونیو 8                    الرباط،
C8 وقنوات ،2MTV الثقافات، مغرب تنظمه استثنائي موسیقي عرض ،«LEBEFORE» موازین" قبل ما "حدث                المهرجان،

.CSTAR و 
  

 قبل الدورة 17 لمهرجان موازین إیقاعات العالم الذي ینظم تحت رعایة صاحب الجاللة الملك محمد السادس خالل الفترة الممتدة من
 22 إلى 30 یونیو ، سیكون "حدث ما قبل موازین" فرصة لتجمیع أفضل األسماء الالمعة في سماء األغنیة المغربیة والفرنسیة، مع

 حضور كبار الفنانین في الوقت الراهن. فعلى منصة السویسي.
 

 سیلتقي جمهور المهرجان بمیتر جیمس, سلیمان, بوستي, نایسترو، أمیر, تال, دادجو، ایمانویل موار, كور دو بیرات,
  فیتا, هایفن هیفین، اللجیرینو، ألونزو، كولیكتیف میتیسي, سینابسون, ناسي، أمینوكس, إهاب أمیر و بهاوي زهیر.

 
التقاسم، التسامح، في المتمثلة موازین قیم عالیا سیرفع والذي وصمید، میس تي تنشیط من صاخب موسیقي حفل البرنامج،                    في

 التنوع واالنفتاح.
  

17 الدورة برمجة زخم عن مسبقة فكرة تكوین من المهرجان رواد جمیع یتمكن حتى بالمجان الحفل هذا إلى الولوج                     سیكون
عنها المؤدى المناطق إلى للولوج الذهبیة البطاقات بشراء قاموا الذین لألشخاص المنصة أمام فضاءات حجز سیتم موازین.                   لمهرجان

 في مهرجان موازین.
 

 تشكیلة مبهرة من النجوم ستسافر بالجمهور على إیقاع الموسیقى ، وفرصة مناسبة للترویج للفنانین المغاربة خارج حدود المملكة!
  

  
 معلومات مهمة:

  
21H15 لمهرجان موازین إیقاعات العالم: الثالثاء 19 یونیو 2018 على الساعة « Le Before » "حدث ما قبل موازین" 

 بمنصة السویسي
  

 الدورة 17 لمهرجان موازین إیقاعات العالم من 22 إلى 30 یونیو 2018.
  
  

 بخصوص مهرجان موازین إیقاعات العالم:
  



 یعتبر مهرجان موازین إیقاعات العالم، الذي أحدث سنة 2001، موعدا المحید عنه لهواة وعشاق الموسیقى بالمغرب. ومن خالل
 أزید من ملیونین من الحضور لكل دورة من دوراته األخیرة، فإنه یعد ثاني أكبر التظاهرات الثقافیة في العالم, ویقترح موازین الذي

 ینظم طیلة تسعة أیام، برمجة غنیة تجمع بین أكبر نجوم الموسیقى العالمیة والعربیة، ویجعل من مدینتي الرباط وسال مسرحا
 لملتقیات متمیزة بین الجمهور وتشكیلة من الفنانین المرموقین. ویرسخ مهرجان موازین باستمرار التزامه في مجال النهوض
 بالموسیقى المغربیة، حیث یكرس نصف برمجته لمواهب الساحة الوطنیة الفنیة. ویقترح مهرجان موازین الحامل لقیم السلم،

 واالنفتاح، والتسامح واالحترام. المهرجان یوفر حریة الولوج إلى 90 ٪ من رواد المهرجانات ، جاعال من ولوج الجماهیر مهمة
 أساسیة. وعالوة على ذلك، یعتبر المهرجان دعامة أساسیة لالقتصاد السیاحي الجهوي، وفاعال من الدرجة األولى في مجال خلق

 صناعة حقیقیة للفرجة بالمغرب.
  
  

 بخصوص جمعیة مغرب الثقافات:
  

 تم إحداث "مغرب الثقافات" خالل 2001، وهي جمعیة غیر ربحیة معترف بها من قبل المرافق العامة , تسعى بالدرجة األولى، إلى
 ضمان تنشیط ثقافي وفني من مستوى مهني عالي یلیق بعاصمة المملكة لفائدة جمهور جهة الرباط سال زمور زعیر.  ولتكریس القیم

 األساسیة للسیاسة التنمویة التي یقودها صاحب الجاللة الملك محمد السادس عملت جمعیة مغرب الثقافات على ترسیخ  هذه المهمة
 النبیلة  عبر إطالق  " مهرجان موازین إیقاعات العالم" إلى جانب تظاهرات مختلفة، وملتقیات متعددة التخصصات، ومعارض

 الفنون التشكیلیة، والحفالت الموسیقیة والفنیة.
  
  
 


