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 الدورة 17 لمهرجان موازین إیقاعات العالم

 
 برونو مارس  یصدح في سماء موازین

 

مارس برونو أحیاه الذي األول الموسیقي الحفل مع ُتنسى ال لحظات موازین مهرجان عاش :2018 یونیو 27 ،                    الرباط
معجب ملیون 150 یتابعه والذي غرامي، جوائز من العدید على الحائز النجم هذا وقدم السویسي. منصة على المغرب                    في
على مشاهدة ملیارات ثالثة من أكثر (مع التاریخ في مشاهدة األكثر كلیبات 5 أكثر ومؤلف االجتماعیة، الشبكات                   على
موسیقیة لحظة السهرة هذه كانت حیث األجیال، جمیع من جمهور بین الهائلة شعبیته أكد استثنائیا عرًضا ،                   یوتوب)

 تستعصى على النسیان.
 

رائعا انطباعا ترك الذي الرباعي، صابر الكبیر والمبدع الفنان مع الموعد في العربیة الموسیقى كانت النهضة،                  وبمنصة
والملحن المغني أتحف حیث الحضور، إبهار من ألبوما 13 الغنائي رصیده یضم الذي الفنان وتمكن الجمهور.                  لدى

 التونسي صابر الرباعي جمهور موازین بتجربته الفریدة في الحفالت الموسیقیة وسحر صوته الفرید من نوعه.
 

المساواة عدم لمحاربة وسیلة األغنیة جعلت والتي األطلس" "لبؤة بـ الملقبة ، اعتابو نجاة بأداء الجمهور استمتع                   وبسال،
الرما، عبیدات عروض أنغام إیقاع على كبیرة، احتفالیة أجواء المغربیة المنصة عرفت كما ضحایاها. النساء تكون                  التي
یرمز الصحراء من صوتا الفنان هذا ویعد تألقا، الحفل هذا الصحراوي عبداللي صوت وزاد شعبیة، فلكلوریة فرقة                   وهي

 إلى كلمیم.
 

الشباب األفارقة الفنانین من الصاعد الجیل یجسد الذي دیاباتي، سیدیكي المالي المغني صوت عالیا صدح رقراق، أبي                   في
اآلالت من العدید على العزف في المتفردة الموهبة ذو الشاب الفنان هذا تعاون مّكن وقد كبیرا، فنیا إشعاعا حققوا                     الذین
 الموسیقیة، أخیرا، مع بوبا أو إم من استقطاب جمهور واسع بشكل متزاید وتأكید وضعه كنجم لألفرو ـ بوب الفرنكوفوني.

 
 
 

حیث الخامس، محمد الوطني المسرح خشبة على استثنائیا موسیقیا حفال ماسي سعاد وقعت موازین، إلى عودتها                  وبمناسبة
الشعبیة، الموسیقى روك، ـ الفولك مثل متنوعة أسالیب مزجت الجزائریة المطربة هذه بقیتارتها. الحضور                أتحفت

 الموسیقى العربیة األندلسیة بنصوص شخصیة تماما، غالًبا ما تكون ملیئة بالشعر والحنین.
 

، بالفالمنكو احتفى الذي ، تریو ستریتغ لیزبوا وأنغام بیرازارت، ماریا البرتغالیة المغنیة صوت صدح شالة،                  بفضاء
 واأللحان الباسكیة، واألغاني الشعبیة القشتالیة، وبالطبع، األغاني البرتغالیة.

 
فرقة كولوكولو متمیزة: مغربیة فرق عروض مع الرباط ساكنة موازین مهرجان أمتع التوالي، على السادس                 وللیوم
، الموسیقیین ،و التوازن ألعاب وفناني النار، وقاذفي البهلوانات، من 12 حوالي مع السیرك فنون في متخصصة                   موسیقیة
بالمغرب المهرجانات من العدید في شاركت التي لوكس آرت كناوة فرقة إیقاع على العاصمة شوارع عاشت                  كما

 وبالخارج لتقدیم عروض موسیقى كناوة مع الرقص والساكسفون والقرع على الطبول.
  
 
 

 معلومات مفیدة:
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 بخصوص مهرجان موازین إیقاعات العالم:
 

بالمغرب. الموسیقى وعشاق لهواة عنه المحید موعدا ،2001 سنة أحدث الذي العالم، إیقاعات موازین مهرجان                 یعتبر
العالم, في الثقافیة التظاهرات أكبر ثاني یعد فإنه األخیرة، دوراته من دورة لكل الحضور من ملیونین من أزید خالل                     ومن
من ویجعل والعربیة، العالمیة الموسیقى نجوم أكبر بین تجمع غنیة برمجة أیام، تسعة طیلة ینظم الذي موازین                   ویقترح
موازین مهرجان ویرسخ المرموقین. الفنانین من وتشكیلة الجمهور بین متمیزة لملتقیات مسرحا وسال الرباط                مدینتي
الفنیة. الوطنیة الساحة لمواهب برمجته نصف یكرس حیث المغربیة، بالموسیقى النهوض مجال في التزامه                باستمرار
حفالته، من المائة في 90 لـ مجانیا ولوجا واالحترام، والتسامح واالنفتاح، السلم، لقیم الحامل موازین مهرجان                  ویقترح
الجهوي، السیاحي لالقتصاد أساسیة دعامة المهرجان یعتبر ذلك، على وعالوة أساسیة. مهمة الجماهیر ولوج من                 جاعال

 وفاعال من الدرجة األولى في مجال خلق صناعة حقیقیة للفرجة بالمغرب.
 
 

 بخصوص جمعیة مغرب الثقافات:
 

وفني ثقافي تنشیط ضمان إلى األولى، بالدرجة تسعى، ربحیة غیر جمعیة وهي ،2001 خالل الثقافات" "مغرب إحداث                   تم
األساسیة القیم ولتكریس زعیر. زمور سال الرباط جهة جمهور لفائدة المملكة بعاصمة یلیق عالي مهني مستوى                  من
المهمة هذه ترسیخ على الثقافات مغرب جمعیة عملت السادس محمد الملك الجاللة صاحب یقودها التي التنمویة                  للسیاسة
التخصصات، متعددة وملتقیات مختلفة، تظاهرات جانب إلى العالم" إیقاعات موازین مهرجان " إطالق عبر                النبیلة

 ومعارض الفنون التشكیلیة، والحفالت الموسیقیة والفنیة.
 
 

 

 


