انشٔائع نهًْٕٕثٍٍ :أداء عبصؾ انكًبٌ أٌهٍٍ ثشٌزشٍٍ ـً ثٍذ نحى
 12يوًيو ،الجوعت ،في الساعت  18.00ـً "يوم روسيا" ويذعو بيت الووسيقى في ساًت بطرسبرغ و"روسسوترودًيتشيستفو"
اندًٕٓس إنى حفهخ إحزفبنٍخ يٕعٍقٍخ "سفارة البراعت" انزً عزعقذ في بيت لحن في "هركز العالن"ٔ .رأعظ انًشكض ـً عبو  2000ثٓذؾ
انزشثٍخ عهى انزغبيح يع رُٕع انثقبـبد ٔاألدٌبٌ .عٕؾ ٌؤدي ثجشَبيح عضؾ يُفشد عبصؾ انكًبٌ أيليي بريتشيي انفبئض ـً يغبثقبد عضؾ
انكًبٌ انذٔنٍخ 13ٔ .يوًيو انعبصؾ انًُفشد عٕؾ ٌعقذ "يبعزش كالط" ـً أكبدًٌٍخ انًٕعٍقى ـً ثٍذ نحى.
عزجذأ األيغٍخ يع سوًاتا الكواى الثالثت يوهاى سيباستياى باخ يٍ دٔسح عَٕبربد ٔإخزالـبد نًْٕٕثٍٍ انزً أنًٓذ انعذٌذ يٍ انًٕعٍقٍٍٍ يثم
عبصؾ انكًبٌ ٔانًهحٍ يوجيي إيزايي ,وسوًاتاٍ الخاهست انًكشعخ نًبرٍٕ كشٌكجٕو ٔاحذح يٍ أكثش األيثهخ انجبسصح يٍ أعًبنّ .نٍ ٌكٌٕ يٍ
أقم صعٕثخ ثبنُغجخ نهعضؾ انًُفشد أداء "هي أجل باغاًيٌي" ألفريذ شٌيتكي ,انزي كزجّ انًهحٍ نعبصؾ انكًبٌ انجبسص انًعبصش أٔنٍػ كشٌغب.
ٔاإلردبْبد انطهٍعٍخ ـً انًٕعٍقى عٕؾ رقذيٓب "انقُطشٌٌٕ" سيرجي أخوًوفٔ .عَٕبرب يُفشدح بيال بارتوك ثذٔسْب يكزٕثخ عهى أعبط
انشقصخ انًدشٌخ انزشبسدػ ٌٔعزجش عبصؾ انكًبٌ ٌٕٓدي يٍٍٍُْٕ يؤدٌٓب انجبسع.
أيليي بريتشيي (عًشِ ٔ .)27نذ ـً نٍٍُُؽشاد ْٕٔ .طبنت ثعذ انزخشج ـً كَٕغشـزٕاس يٕعكٕ (يذسعخ إدٔاسد ؼشارؼ) .انفبئض ـً انًغبثقخ
انذٔنٍخ ثئعى ـشٌزض كشاٌغهش (ـٍٍُب .)2010 ,انفبئض ـً انًغبثقخ انذٔنٍخ ثئعى رشبٌكٕـغكً (عبَذ ثطشعجٕسغ .)2011 ,انفبئض ـً انًغبثقخ
انذٔنٍخ ثئعى يبسؼشٌذ نَٕػ ٔخبك رٍجٕ (ـشَغب .)2014 ,يُز عبو  ْٕٔ 2011عبصؾ يُفشد ـً ثٍذ انًٕعٍقى ـً عبَذ ثطشعجٕسغٔ ,يُز
عبو  ْٕٔ 2012يشبسك ـً انفٍهٓبسيٍَٕخ يٕعكٕ ـً ثشَبيح "َدٕو انقشٌ انحبدي ٔانعششٌٍ".
الحفلت الووسيقيت يوم  12يوًيو:
بيت لحن" ,هركز العالن"
رجذأ ـً انغبعخ 18.00
انذخٕل يدبًَ
انًكبٌ :ثٍذ نحى ,عبحخ انًٍالد
انٓبرؿ(+970)2-2761131 :

الـ"هاستر كالس" يوم  13يوًيو:
أكاديويت بيت لحن للووسيقى
17.00-15.00
انًكبٌ :ثٍذ نحى ،ثٍذ خبال
انٓبرؿ+970(02)2777141:

"سفارة البراعت" يششٔع ـشٌذ يٍ ثٍذ انًٕعٍقى نغبَذ ثطشعجشغ ٔ"سٔعغٕرشٔدٍَزشٍغزفٕ" انزي ٌقبو يُز عبو ٌٔ 2012زضًٍ
إخزًبعبد خبسخٍخ يع انًٕعٍقٍٍٍ انشائذح ـً سٔعٍب ,ـضال عٍ خٕالد يٍ انعبصـٍٍ انًُفشدٌٍ انشجبة ـً انًشاكض انشٔعٍخ نهعهٕو ٔانثقبـخ ـً
أٔسٔثب .ثبنًُبعجخ ٌٕو سٔعٍب ٔعزعقذ أٌضب حفالد يٕعٍقٍخ ـً عهٕـٍٍُب ٔثهدٍكب ٔإعشائٍم.
ثٍذ انًٕعٍقى ـً عبَذ ثطشعجشغ ْٕ يؤعغخ ثقبـٍخ اإلرحبدٌخ أَشئذ ـً عبو  2006نزذسٌت انًٕعٍقٍٍٍ انشٔط انشجبة نهًغبثقبد
ٔانًٓشخبَبد انذٔنٍخ ٔرحزم قصش انذٔق انكجٍش أنكغً سٔيبَٕؾ ـً يٌٕكب .122 ,انًذٌش انفًُ عبصؾ انزشٍهٕ انشٍٓش األعزبر عٍشخً
سٔنذٔؼٍٍ ْٕٔ حبئض عهى نقت ـُبٌ انشعت سٔعٍب
نًضٌذ يٍ انًعهٕيبد ٌشخى صٌبسح انًٕقعwww.spdm.ru :

