العالم الجديد بالتعاون مع دإر إألوبرإ يف
هل تريد أن تشارك يف الكورال
ي
غوثنبغ وإلصليب إألحمر؟
ر
الكورال موجود لألشخاص الذين:





يحبون أن يغنوإ مع إآلخرين أو يرغبون بأن تجربة ذلك؟
خبة سابقة!)
(ليس عليك أن تمتلك ر
يرغبون بالمشاركة يف صناعة إألعمال إلموسيقية وإلفنون
إلمرسحية مع أناس من مختلف إلبلدإن
ً
ر
يرغبون بالعمل جنبا ؤىل جنب مع فناني محبفي
يمكنهم إلمشاركة يف إلتمارين وإلحفالت إلخاصة بنا
نرغب بإنشاء كورإل يعكس إلناس إلذين يعيشون هنا يف
غوثنبغ .لذلك نحن إل نبحث فقط عن  60شخص ,ولكننا
ر
نبحث عن  60شخص من أعمار ,لغات ,جنسيات وخلفيات
مختلفة.
ى
والموسيق المشاركة؟
األغان
ه أنواع
ي
ما ي
أغان شعبية قد قمنا بجمعها من أناس يعيشون يف
سوف نقوم بغناء ي
الكورال العالمي ,ربيع  ,2016المصور Tilo Stenger
.
غوثنبغ ولكنهم من جميع أنحاء إلعالم سوف يكون مزيج مثب من إإلساليب
ر
ً
إلموسيقية وإللغات .قمنا سابقا بالغناء بالعربية ,إآلشورية ,إؤلنكلبية ,إلكردية ,إلمقدونية ,إلفارسية ,إلبولندية ,إؤلسبانية و إلسويدية!
ما الذي سوف نفعله؟
ر
جزن
إلهدف هو ؤنشاء حفالت موسيقية مرسحية ,لذلك سوف يشمل إلعمل إلحركة ,إلمرسح ,وربما حت إلرقص وإلشعر! ذلك يعتمد بشكل
ي
ر َ
ّ َ
عىل موإهب وإهتمامات إلمشاركي ف إلكورإل! يقود ر
محبفي( Bo Wannefors :قائد إلكورإل) و Tina Glenvik
إلمرسوع فناني
ي
(مخرجة) .إلمحصلة ستكون حفالت موسيقية مرسحية رإئعة!
غوثنبغ ).Christina nilssons gatan, 41104 (nära Nordstan
أين؟ يف دإر إألوبرإ يف
ر
ً
ً
اللغة؟ أهال وسهال بكم بغض إلنظر عن مهارإتكم إللغوية! سوف نعمل باؤلنكلبية وإلسويدية  .سوف نكون سعدإء بالمساعدة بلغات أخرى
قدر إلمستطاع.
ى
مت؟
غوثنبغ يوم  11حزيران
حفلتان عىل إلمرسح إلصغب يف دإر إألوبرإ,
ر
ر
حت 21:00
 تدريبات كل يوم ثالثاء يف نيسان وأيار ،إلساعة  19:11ي
 تدريبات إلسبت  13أيار و  3حزيرإن ,إلساعة ( 12.00 - 09.00مع
بوفيه إؤلفطار! �)
 أسبوع إلحفل :بروفة يوم  7حزيرإن ,إلساعة  ،21،00-19،11وأيضا يوم
 10حزيرإن
غوثنبغ يوم  11آب
ئيس يف دإر إألوبرإ,
ر
حفلتان عىل إلمرسح إلر ي
يوم  8و  10آب ,إلساعة 21،00-19،11
 تدريبات ي
 أسبوع إلحفل :بروفة يوم  11آب مساءً
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هل تشعر بالفضول؟ هل لديك أية إسئلة؟ هل ترغب بالمشاركة؟
ر
ون ؤىلskapa@opera.se :
إلرجاء إلتوإصل معنا! إرسل بريد إلكب ي

