
 
 
 

 
 بالغ صحفي

 
 الدورة 18 لمهرجان موازین إیقاعات العالم

 
 

 موازین یعلن عن مواعید برمجته برسم سنة  2019
 
 

 

لمهرجان 18 الدورة انعقاد مواعید عن الیوم، الثقافات، مغرب جمعیة تعلن :2018 نونبر 27                الرباط،

من الجمهور مع موعدا المهرجان سیضرب حیث السابقة، الدورة فترة نفس في العالم إیقاعات                موازین

 21 إلى 29 یونیو 2019.

 

محمد الملك الجاللة لصاحب السامیة الرعایة تحت ینظم الذي العالم، موازین-إیقاعات مهرجان              ویبقى

 السادس، وفیا لمهمته األساسیة: دمقرطة ولوج جمیع المغاربة إلى ثقافات العالم  .

 

بالمفاجآت وملیئة جودة ذات غنیة ببرمجة العالم في ثقافي حدث أكبر ثاني َیِعد المقبلة، للسنة                 وبالنسبة

 لكل محبي الموسیقى والثقافة.

 

فضال والعربیة، العالمیة الموسیقیة األسماء وأبرز العالم نجوم أكبر مع موعد على الجمهور               وسیكون

من مختارة ومجموعة الشوارع عروض إغفال دون المغربیة، الفنیة الساحة في الشابة المواهب               عن

 ألمع الفنانین الذین ینهلون من روائع الموروث الموسیقي في القارات الخمس.

 

للجمهور، بالنسبة ثقافیة لحظة أقوى المهرجان ذلك على دأب وكما عشر، الثامنة النسخة هذه                وستشهد

التي الشیقة والعروض الحفالت من %90 لـ بالنسبة مجانیا ودائما، أخرى مرة الولوج سیكون                حیث

 تحمل قیم السالم واالنفتاح والتسامح واالحترام.

 

بمختلف الموسیقي االحتفال من أیام تسعة خالل متفرج ملیون 2,5 استقطبت 17 الدورة فإن                لإلشارة

 



 
 
 

 منصات الرباط وسال.

 

 معلومات مفیدة:

 

 الدورة 18 لمهرجان موازین إیقاعات العالم من 21 إلى 29 یونیو 2019

 

 

 بخصوص مهرجان موازین إیقاعات العالم:

 

وعشاق لهواة عنه المحید موعدا ،2001 سنة أحدث الذي العالم، إیقاعات موازین مهرجان               یعتبر

یعد فإنه األخیرة، دوراته من دورة لكل الحضور من ملیونین من أزید خالل ومن بالمغرب.                 الموسیقى

تجمع غنیة برمجة أیام، تسعة طیلة ینظم الذي موازین ویقترح العالم, في الثقافیة التظاهرات أكبر                 ثاني

بین متمیزة لملتقیات مسرحا وسال الرباط مدینتي من ویجعل والعربیة، العالمیة الموسیقى نجوم أكبر                بین

النهوض مجال في التزامه باستمرار موازین مهرجان ویرسخ المرموقین. الفنانین من وتشكیلة              الجمهور

مهرجان ویقترح الفنیة. الوطنیة الساحة لمواهب برمجته نصف یكرس حیث المغربیة،             بالموسیقى

حفالته، من المائة في 90 لـ مجانیا ولوجا واالحترام، والتسامح واالنفتاح، السلم، لقیم الحامل                موازین

لالقتصاد أساسیة دعامة المهرجان یعتبر ذلك، على وعالوة أساسیة. مهمة الجماهیر ولوج من               جاعال

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

 

 

 بخصوص جمعیة مغرب الثقافات:

 

ضمان إلى األولى، بالدرجة تسعى، ربحیة غیر جمعیة وهي ،2001 خالل الثقافات" "مغرب إحداث                تم

زمور سال الرباط جهة جمهور لفائدة المملكة بعاصمة یلیق عالي مهني مستوى من وفني ثقافي                 تنشیط

السادس محمد الملك الجاللة صاحب یقودها التي التنمویة للسیاسة األساسیة القیم ولتكریس              زعیر.

إیقاعات موازین مهرجان " إطالق عبر النبیلة المهمة هذه ترسیخ على الثقافات مغرب جمعیة                عملت

 



 
 
 

التشكیلیة، الفنون ومعارض التخصصات، متعددة وملتقیات مختلفة، تظاهرات جانب إلى            العالم"

 والحفالت الموسیقیة والفنیة.

 
 

 


