
 

 

 

 

 

 بيان صحفي
 

 الدار البيضاء تحتفل بالموسيقى!

 

الدار البيضاء  . إنه شعاريرلينڨول پ قول حسبالموسيقى قبل كل شيء... (2016 يونيو 13 االثنينم )يوالدار البيضاء 

 يونيو الجاري!خالل شهر  للتنشيط والتظاهرات

بهذه وأنغام متعددة.  على إيقاع 2016يونيو  21إلى  17 ستعيش مدينة الدار البيضاء برمتها من، لالحتفال بعيد الموسيقى

   مدينة البيضاء. العلى عدة منصات في المدعوين  برامج فنية غنية بتنوعها وبجودة الفنانينتمت بلورة المناسبة، 

عدة فنانين  بمشاركةسهرة رمضانية إحياء بحديقة مردوخ بيونيو  17مساء  االنطالقة "Tous au Parc " مبادرة عطيتوس

و الموسيقى المعاصرة ستنظم عروض الموسيقى في اليوم الموالي، و وآخرين. اسي وتوادحمثل إيكو وسكينة وفاشهيرين 

    في كل من بولتيك ولوزين.  "World Music " العالمية

 لرباعيلفضال عن عرض متميز  ،"عرض سيرك كولوكولو في المركز الثقافي "نجوم سيدي مومن لككذ يونيو، سيتم 18في 

"Quatuor de Casablanca" مختصة في الموسيقى الكالسيكية  ةمتميزمجموعة موسيقية وهي ، في معهد سيربانتيس

 . والشرقية المغربية والعربية

 20قدم عرضا يوم تفس ،L’Orchestre Philharmonique du Maroc (OPM) األوركسترا الفيالرمونية للمغرب أما

الجزء  كورساكوفريمسكي مثل الموسيقيين  كبار أعمال ألداءمساء  10.00ابتداء من الساعة المتحدة  يونيو في ساحة األمم

 الجزء الرابع بيتهوفن، من العالم الجديد الجزء الرابع، دفوراك 40 السيمفونيةمن  الجزء األول ، وموزارشهرزاد من األول

، صاميوع بولوفيتزيةرقصات -برينس إيكورـ  دانزون، بورودين-إيستانسياس، ماركيز-جيناستيراالسابعة، من السيمفونية 

 المسيرة الخضراء. 

مدرسة  في Escalablanca Academy ستهلهات ،يونيو عبرمحاور مختلفة 21يوم  فصل الصيف ببدايةحتفال كما سيتم اال

 Marocainsو  Divers’Cité وجمعيتي موليير، بشراكة مع مؤسسة هبة، هيت راديو والمعهد الفرنسي بالدار البيضاء

Pluriels . عروض نتائج  الثقافي نجوم سيدي مومنبالمركز  وستقدم ،سيربانتيس معهد فيعرضه  أوصفي جمالكما سيقدم

 ألوان موسيقيةبثالثة  المتحدة في ساحة األمم مهرجان الموسيقىاختتام سيتم وأخيرا،  .الورشات الموسيقية لمدرسة المركز ذاته

 فوزيون(.  –ورباب فوزيون )أمازيغ وكانكا فايبز )ريغي( عيساوة )الموسيقى التقليدية(:

 مساء.  10.00كافة هذه العروض مفتوحة أمام العموم ابتداء من الساعة وستكون 

قبل سنة في  التي شرعت منذ إحداثها الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات،وتجدر اإلشارة إلى أن هذا الحدث يندرج في رؤية 

عن النهوض  ولةؤالمسشركة التنمية المحلية  تطمحو . ةيندفي الثقافة على صعيد الم من أجل بعث نفس جديد ورش كبير

 مع تعبئة أكبر عدد من الفاعلين الثقافيين.  ،التظاهرات الموجودة تثمين عبر ،الدار البيضاء جاذبيةإلى تطوير  بالثقافة

 ،الثقافيإلنعاش يسعى إلى امخطط عمل تصميم  تم، لدار البيضاء للتنشيط والتظاهراتا وحيوية فرق المتفانيالعمل  بفضل

، لبولفار والمهرجان المدينة مثل جازبالنكاالهامة التي تساهم في إشعاع  التظاهراتتخليد أوال  ة:يرئيس ثالثة محاوريدور حول 

طور التي توجد أو الموجودة وسائل التواصل باستعمال  الفاعلين الثقافيين، خاصةللمدن القديمة؛ ثانيا إنعاش الثقافة والدولي 

 التواصلعلى شبكات وحضور  ،ثالثي اللغاتت وموقع اإلنترن ،)مجلة األخبارالجهوية( مجلة البيضاءاإلعداد مثل 

 .2017النسخة القادمة في يوليوز ستنظم  حيثمهرجان الدار البيضاء، وإعطاء بعد جديد لإنتاج ب...؛ ثالثا االجتماعية

 

 

___________________________________________________________________________ 
 : عن الدار البيضاء للتنشيط و التظاهرات

التوسع على هامش استراتيجية تطوير مدينة الدار البيضاء، تم إنشاء شركات التنمية المحلية لتحديد خطوط العمل االستراتيجية ودعم المدينة في 

 .الديناميكي

هي شركة التنمية المحلية المكلفة بتعزيز األنشطة الثقافية و الرياضية بالدار البيضاء، على الصعيدين  (CEA) الدار البيضاء للتنشيط و التظاهرات

 .الوطني والدولي

مليون درهم، موزع  14أس مال قدره الدار البيضاء للتنشيط و التظاهرات هي شركة مساهمة خاضعة للقانون الخاص و ذات رساميل عمومية، بر

 .٪ لعمالة الدار البيضاء7٪ لجماعة الدار البيضاء، و 43٪ لمجلس جهة الدار البيضاء سطات، 50على النحو التالي: 


