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وخبر

شـارفت االسـتعدادات علـى نهايتهـا اسـتعدادًا للمـزاد الـذي سـتحتضنه دار «سـوذبيز» اللندنيـة فـي  7أيلـول (سـبتمبر) المقبـل ،ويضـم عـددًا كبيـرًا
مـن ّ
السـيارات القديمـة المملوكـة لمشـاهير ،مـن بينهـم الموسـيقي البريطانـي الراحـل جون لينـون ،والممثـل البريطانـي الراحل جيمس مايسـون.
(دانايـال ليـل أوليفـاس ـــ أ ف ب)

«ضيعة الشنب»
… في إهدن

طروب ومحمد جمال
عناق في المترو

ليزا سيمون
تضيء معبد باخوس

يدعو «اللقاء الثقافي» في
قضاء زغرتا ـ الزاوية (شمال
البنان) إلى عرض مسرحية
«ضيعة الشنب» اليوم وغدًا
في مبنى «الكبرى» في
«إهدن» .املسرحية من كتابة
زاهي سهلي وإخراج كيندا
حنا ،وهي من بطولة شربل
ّ
معوض وليابيل سيدة وتيريزا
الدويهي وجوي سيدة وكاتيا
الدويهي .تدور األحداث حول
حاكم خمول ،يدير شؤون
ّ
قرية كل سكانها من النساء.
يقارب العمل عالقة الحاكم
ّ
السيئ بالناس الذين يحاولون
االنقالب عليه ،ضمن قالب
عالقة الرجل باملرأة.

استحضارًا ألرشيف اإلذاعة
اللبنانية القابع في املستودعات
ولجزء من التاريخ الغنائي
اللبناني املنسي واملهمل ،أطلق
«مترو املدينة» في ّأيار (مايو)
املاضي مشروع «متروفون».
البداية كانت مع حفلة «بتندم»،
تحية للمطربة اللبنانية وداد.
في  24و 31آب (أغسطس)
ُ
الحالي ،ستخصص السهرتان
لطروب ومحمد جمال ،على
أن تحييهما فرقة مؤلفة من:
ياسمينا فايد وإيلي رزق
الله (غناء) ،وسماح أبي املنى
(أكورديون) ،وبهاء ضو (إيقاع)،
وفرح ّ
قدور (بزق) ،وجورج
ّ
حسن (غيتار) ،علمًا بأن هشام
جابر سيتولى تقديم الحفلتني.

بعد زيارة أسطورة الغناء
نينا سيمون ( 1933ـ )2003
«مهرجانات بعلبك الدولية»
وإحيائها حفلة مميزة في معابد
مدينة الشمسّ ،
تقدم ابنتها ليزا
سيمون ( 1962ـ الصورة) حفلة
في  21آب (أغسطس) الحالي
في معبد باخوس في الذكرى
الستني للمهرجان العريق.
ستؤدي ليزا أغاني والدتها
التي كانت صوت الوجع األفرو ـ
أميركي ،ومجموعة من أعمالها
الخاصة .هي مغنية وممثلة
أميركية معروفة لعملها في
«برودواي» ،في رصيدها ثالثة
ألبومات منفردة ،هيSimone :
 ،Superstarو،Simone on Simone
و .All Is Well

«طروب ومحمد جمال» 24 :و31
آب ـ الساعة التاسعة والنصف ـ
«مترو املدينة» (الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم76/309363 :

حفلة ليزا سيمون 21 :آب ـ الساعة
ً
مساء ـ معبد
الثامنة والنصف
باخوس في قلعة بعلبك.
لالستعالم01/999666 :

عرض مسرحية «ضيعة الشنب»:
اليوم وغدًا ـ الساعة السابعة
ً
مساء ـ مبنى «الكبرى» في
والنصف
إهدن (شمال لبنان) .الدعوة عامة.
للحجز 03/155828 :او 78/886745

