معلومات حول مشروع الوركسترا "متحدون في التنوع  -أوركسترا ليبزيغ بين الثقافات"
يخطط مشروع "أصوات المل" التابع لمؤسسة الثورة السلمية لتطوير ثقافة متعددة الثقافات أو أوركسترا متعددة الثقافات في العوام
 . 2023-2021هدفنا بالوسائل الموسيقية لتمكين المواجهات والتصدي للعنصرية في المجتمع .بالضافة إلى البروفة هناك أيضاا
أشكال أخرى من اللقاء .نود دعوة الناس صراحة للنضمام إلينا خلفية الهجرة  ،حيث يتم تقديم هذا المشروع بشكل أساسي لك.
 .1من يمكنه المشاركة؟
 تعيش في ليبزيغ أو حولها
 عمرك  18سنة على القل
 يمكنك العزف على آلة موسيقية وإتقانها
 أنت مهتم باللقاءات وترغب في التعرف على التنوع الموسيقي
 أنت جاهز للتمرن بانتظام مرة واحدة في السبوع من منتصف أبريل
 .2ما هي الموسيقى التي تعزفها؟
ينعكس تنوع شعوب وثقافات الوركسترا في وفرة اللت الموسيقية والملحظات مجددا .مع علي بيرابي لدينا مؤلف موسيقي
ومنسق متمرس سيقوم بكتابة أعمالنا تقوم الوركسترا بكتابة وترتيب اللت المختلفة.
 .3متى وأين تتمرن؟
ا
اعتبارا ا من  14أبريل  ، 2021نخطط لعقد اجتماع مساء كل أربعاء من الساعة  7مساء في  .Ring-Caféهذا في Roßplatz
 8مقابل  .(Leipzig Gewandhaus) Augustusplatzإذا لم يكن بسبب كورونا مباشرة إذا كان التمرين ممك انا  ،فستعقد
الجتماعات رقمياا ).أونلين(
 .4هل هناك حفلت موسيقية؟
نحن نخطط لما مجموعه حوالي  8-5حفلت  /سنة في السنوات  .2023-2021سيكون هناك مظاهر في امنح أسابيع متعددة
الثقافات .تم تسليط الضوء على الحفلة الموسيقية في  7أكتوبر  2021في قاعة مندلسون من مخطط .Leipzig Gewandhaus
وستقام حفلت موسيقية أخرى في تورجاو وأوشاتز  ،من بين أمور أخرى تم تنفيذها.
 .5ماذا علي أن أفعل لكون هناك؟
يرجى التسجيل في أقرب وقت ممكن  ،في موعد أقصاه  20مارس  2021على
orchester@klaenge-der-hoffnung.de
مع استمارة التسجيل المكتملة .بعد استلم التسجيلت  ،ندعو جميع الطراف المعنية اجتماع تمهيدي .يرجى حجز التواريخ التالية
لهذا:
 السبت  27مارس  10صباحا ا  4 -مسا اء و
 الربعاء  31مارس  6 2021مسا اء  9 -مسا اء
 .6أين يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات؟
يرجى التصال علي بيرابي ) ، (pirabi@klaenge-der-hoffnung.deماريا بين )(maria.bien@stiftung-fr.de
و  (Tilmann Löser (loeser@stiftung-fr.deلمزيد من السئلة .يمكن الوصول إلينا عبر الهاتف يوم الثنين حتى يوم
الجمعة من الساعة  10صباحا ا حتى  3مسا اء على الرقم. 0341 9837860 :
ندعوكم يوم الثنين  15مارس  2021للمشاركة في "السابيع الدولية ضد العنصرية "دعوة الموسيقيين المهتمين بأمسية معلومات
رقمية .الرجاء التسجيل للحصول عليها على  .orchester@klaenge-der-hoffnung.deثم سوف تتلقى الرابط.
معلومات اكثر يمكنك أي ا
ضا معرفة المزيد عن مشروعنا على www.klaenge-der-hoffnung.de

