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 النسخة 18 من مهرجان موازین ـ إیقاعات العالم

 أمسیة احتفالیة على إیقاع اإللكترو في موازین مع  أعظم دي دجي في العالم !
 

 
 الرباط ، 27 یونیو، 2019

 یعتبر مارشمیلو ،  سبعة وعشرون عاما، أحد أكثر دي دجي جیله تأثیرا بأكثر من 30 ملیون متابع على
 إنستغرام وفیسبوك. ولقد كانت له  أمسیة هذه الجمعة أول حفلة في المغرب عبر مهرجان موازین-إیقاعات

 !العالم، َقّدم للجمهور الهائل خاللها عرضا استثنائیا من العناوین المشهورة
 

 تركت، شمس األغنیة العربیة، نجوى كرم بصمتها في البرنامج الناري لهذا المساء. تحت هتاف حشود
 فضاء النهضة، استعرضت المغنیة  أفضل ألبوماتها: یا حبیب، مابسمحلك، نغمة الحب و هازى حلو. فنانة

 !غیر عادیة فعال، و كیف ال و هي التي باعأكثر من 60 ملیون  نسخة حول العالم
 

 كما كان  للملحن والمؤدي المصري أبو بصمة قویة على منصة الموسیقى الشرقیة. استقبل رواد
 المهرجان  هذا الفنان بحفاوة، وتَغّنوا معه بأغنیته الشهیرة ”3 دقات“ التي اختیرت أغنیة العام لسنة

 .2017، و التي سجلها مع الممثلة یسرا
 

 على المسرح الوطني محمد الخامس، كانت القاعة ممتلئة الستقبال الجزائري سمیر التومي و المغربیة
 سناء مرحاتي. مؤدیان بارعان من الجیل الشاب للتراث الموسیقي العربي األندلسي،  عّبر الفنانان عن

 .شغفهما بالتراث الموسیقي التقلیدي  للمغرب الكبیر، الملحون و الغرنا.طي
 

 اهتزت خشبة سال على  إیقاعات الموسیقي الشعبیة المغربیة مع نجمان رائدان في المجال: إكرام العبدیة و
 عبد اهللا الداودي. أمام حشد من المعجبین، غّنت الشابة إكارم لون العیطة، كما أبدع الداودي بالشعبي

 .المغربي
 

 في فضاء بورقراق، كان للجمهورموعد مع لون موسیقي من أعماق افریقیا:  الفودو. قّدم المغني
 الطوغولي بیتر صولو و مجموعته فودو غیم لون األفرو فونك لجیل السبعینات.تفوقت الفرقة على

 المسرح، باإلیقاعات النشیطة التي كشفت صورة أخرى للثقافةاإلفریقیة  حیث للطبیعة و عناصرها مكان
 !أساسي

 
 أخذت فرقة دان غریبیان تریو ، التي تجمع بین موسیقى الفري جاز  وموسیقى كلزمر و موسیقى إیقاعات

 البحر األبیض المتوسط  ، جمهور شالة في رحلة صوتیة جدیدة من خالل األغاني والقصص الغجریة
 واألرمنیة و الیونانیة والروسیة بالصوت الفرید لدان غریبان، مؤسس مجموعة براتش األسطوریة،الرائد

 .لموسیقى الغجر و الموسیقى الشرقیة في الثمانینیات
 

 خارج الخشبات، كان مهرجان موازین-إیقاعات العالم حاضرا أیًضا بشوارع وساحات الرباط. اقترحت
 مجموعة هت ستریتس إیقاًعا رائًعا أسر السكان والزوار. في البرنامج: اإلیقاعات البریة والمالبس المثیرة

 لإلعجاب. وقد أثارت فرقة بالدي إعجاًبا أیًضا من خالل مزج اإلیقاعات المغربیة مع المواهب  والتقالید
 .العظیمة للفرقة النحاسیة

 
 



 معلومات مهمة :
 الدورة 18 لمهرجان موازینـ إیقاعات العالم من 21 إلى 29 یونیو 2019

 
 

 نبذة عن مهرجان موازین - إیقاعات العالم:
وعشاق لهواة عنه المحید موعدا ،2001 النورسنة رأى الذي العالم، إیقاعات موازین مهرجان               یعتبر

األخیرة، دوراته من دورة كل في الحضور من شخص ملیوني من أزید خالل فمن بالمغرب.                 الموسیقى

 یعد ثاني أكبر التظاهرات الثقافیة في العالم.

من ویجعل والعربیة، العالمیة الموسیقى نجوم أكبر بین تجمع غنیة برمجة أیام تسعة طیلة موازین                 ویقترح

  مدینتي الرباط وسال مسرحا لملتقیات متمیزة بین الجمهور وتشكیلة من الفنانین المرموقین.

نصف یكرس حیث المغربیة، بالموسیقى النهوض مجال في التزامه استمرار موازین مهرجان یرسخ               كما

 برمجته لمواهب الساحة الفنیة الوطنیة.

المائة في 90 لـ مجانیا ولوجا واالحترام، والتسامح واالنفتاح السلم لقیم الحامل موازین مهرجان ویقدم                 

دعامة المهرجان یعتبر ذلك، على وعالوة أساسیة. مهمة للفرجة المجانیة االستفادة من جاعال حفالته،                من

للفرجة حقیقیة صناعة خلق مجال في األولى الدرجة من وفاعال الجهوي، السیاحي لالقتصاد               أساسیة

 بالمغرب.

 

 

 نبذة عن جمعیة مغرب الثقافات:

ثقافي تنشیط ضمان إلى األولى بالدرجة تسعى ؛ سنة2001 أسست ربحیة غیر جمعیة الثقافات"،                "مغرب

تعمل كما زعیر. زمور سال الرباط جهة بجمهور و المملكة بعاصمة یلیق عالي مهني مستوى على                  وفني

 على تكریس القیم األساسیة للسیاسة التنمویة التي یقودها صاحب الجاللة الملك محمد السادس.

التخصصات متعددة وملتقیات مختلفة تظاهرات جانب إلى العالم"، إیقاعات موازین "مهرجان             بإطالقها

النبیلة المهمة الثقافات" "مغرب جمعیة ترسخ والفنیة، الموسیقیة والحفالت التشكیلیة، الفنون             ومعارض

 التي تمیزها كجمعیة وطنیة فاعلة فى المشهد الفني المغربي.

 
 

 
 
 
 
 



 


