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 Baden Badenأبرز الفرق المشاركة

عيد الموسيقى:
بيروت ترقص حتى الصباح
بشير صفير

صورة
وخبر

لـم تكتـف عارضـة األزيـاء األميركيـة جيجـي حديـد ( 21عامـا) بإطاللـة واحـدة
خلال تقديمهـا احتفـال iHeartRADIO MuchMusic Video Awardsالذي
ّ
أقيـم فـي تورنتـو أول مـن أمـس ،بـل ظهـرت بسـتة لـوكات مختلفـة .أكثر ما
لفـت االنتبـاه كان طقمـا أحمر اللـون بتوقيع الفرنسـي تييري موغلـر ،ارتدته
السـوبر موديل الفلسـطينية األصل لدى مرورها على السـجادة الحمراء ،حيث
التقطـت صـور السـيلفي العفوية مع المعجبين( .سـونيا ريتشـيا ـــ أ ف ب)

ً
وجدت «سوليدير» في عيد املوسيقى فرصة لضخ
الحياة فــي شــرايــن وسطها الـتـجــاري ،خصوصًا
ّأن االحتفاالت مجانية ،وبالتالي قــادرة على جذب
«املعهد الفرنسي في
الفقراء أغنياء ال ــروح .ورأى
ً
لبنان» فــي هــذه االحـتـفــاالت فــرصــة لنقل التجربة
الـفــرنـسـيــة (أط ـلــق ج ــاك الن ــغ عـيــد املــوسـيـقــى عــام
 1982فــي فــرنـســا ،ي ــوم ك ــان وزيـ ـرًا لـلـثـقــافــة) إلــى
الـبـلــد الـفــرنـكــوفــونــي الـصـغـيــر .هـكــذا انـضــم لبنان
ع ــام  2001إل ــى الئـحــة الـبـلــدان الـتــي تحتفل بعيد
املوسيقى في  21حزيران (يونيو) ،ويبلغ عددها
اليوم نحو  120بلدًا.
ه ــذه ال ـس ـن ــة ،ل ــن تـخـتـلــف االح ـت ـف ــاالت ك ـث ـي ـرًا في
الشكل واملـضـمــون عــن الـسـنــوات السابقة .املكان:
وسط بيروت التجاري وضواحيه القريبة (الحمرا،
األشــرف ـيــة ،الـجـمـيــزة…) .ال ــزمــان :الـثــاثــاء  21من
الـشـهــر ال ـحــالــي ،ب ــدءًا مــن ال ـســادســة م ـسـ ًـاء حتى
ســاعــات الفجر األول ــى .وإلــى االحـتـفــاالت املركزية
هـ ــذه ،ت ـضــاف أن ـش ـطــة عـ ـ ّـدة ف ــي مـخـتـلــف املـنــاطــق
اللبنانية (وهــذا ّ
جيد) ،وإلى اليوم املركزي ()6/21
تضاف أيضًا بضعة أيام قبله وبعده تقام خاللها
احتفاالت ّ
متفرقة في معظم املناطق اللبنانية (وهذا
جـ ّـيــد أيـضــا) .مــن جهة ثانية ،يقع عيد املوسيقى
زمنيًا َقبيل انطالق مهرجانات الصيف السياحية،

وهي بغالبيتها الساحقة غير متاحة لذوي الدخل
ّ
املحدود أو ًحتى املقبول .بالتالي ،تشكل احتفاالت
ملحبي املوسيقى ّ
الليلة فسحة ّ
الحية من الفقراء ،ولو
ّ
ّ
أنها تأتي على شكل مهرجان مكثف بليلة واحدة،
ّ
ّ
أي إنها تقدم جرعة وحيدة من الترفيه واملتعة.
ّ
محلية ،عربية وأجنبية تقدم
إذًا ،أكثر من  90فرقة
ً
فــي عيد املوسيقى مساهمة ت ــراوح بــن  20و30
وبالتزامن مع بعضها في مواقع عـ ّـدة من بيروت.
بــن ال ـفــرق املـحـلـيــة نـجــد تـلــك ال ـتــي ت ـشــارك لـلـمـ ّـرة
ّ
األولــى ويشكل العيد فسحتها لتعريف الجمهور
بتجربتها ،وتـلــك الـعــريـقــة الـتــي سـبــق أن شــاركــت
في معظم االحتفاالت السابقة .اهتمام هذه الفرق
يشمل معظم األنماط املوسيقية مع تسجيل تراجع
كــامــل (ص ـفــر ح ـضــور) لـتـجــارب الـ ــراب والـهـيــب ـ
هوب! الفنانون العرب املشاركون في العيد هم من
سوريا وفلسطني .أمــا األجــانــب ،فهم من البرازيل
وإيطاليا واألوروغواي وسويسرا وفرنسا (أبرزهم
ّ
وتتوزع الفرق على بعض
فرقة .)Baden Baden
املقاهي واألماكن والساحات العامة ،باإلضافة إلى
الكنائس التي تستضيف املوسيقى الكالسيكية
(أو الدينية) بشكل أساسي.
* «ع ـي ــد امل ــوس ـي ـق ــى» :الـ ـي ــوم ـ ـ ف ــي مـنــاطــق
مختلفة من لبنان وبيروت.
لالستعالمwww.institutfrancais-liban.com:
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تمهيدًا ملشاركتها في مهرجان
 Tuskaملوسيقى امليتال الذي
سيجري في فنلندا بني ّ
األول
والثالث من تموز (يوليو)
املقبل ،وبعد يوم من إطالق
ألبومها الجديد Line of Fear
ُ
(خط من الخوف) ،تحيي فرقة
( Blaakyumالصورة) اللبنانية
حفلة في The Quadrangle
(الحازمية ـ جبل لبنان) في 26
حزيران (يونيو) الحالي .تتألف
الفرقة من املغني الرئيسي
ّ
بسام دعيبس الذي يعزف أيضًا
على الغيتار ،إضافة إلى راني
بطيخ (باص غيتار) ،وجاد
فيتروني (درامز ،وإيقاع)،
وربيع دعيبس (غيتار).

ء
تقدمان

حواط
تيز ّ
المطربة الكبة


الرحالة  حفلة طربية خاصة
حواط و فرقة ّ
باشاك مع سامي ّ
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أوركسا جمعية لبنان السم بإدارة 

استاذ وليد بو ¡حال
تقدم

نينا
نين حميدان

 أمسية ”أيام العز“
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مح المدينة
يقدم


هندوستا¿ من شمال الهند
حفل موسيقي

سودانشو ما

وفرقته الموسيقية بهدف »ن ثقافة السم¡» ,ما سيؤدي أنغام "خيا "¹باللغة الهندية ،الفارسية و العربية
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Design: Ilat K.

ليلة مع  :Blaakyumاألحد
 26حزيران ـ  18:00ـ The
( Quadrangleشارع سعيد فريحة ـ
الحازمية ـ جبل لبنان).
لالستعالم03/654257 :
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