
 

 

  "2021 ميدينيا "دورات تساند هبة مؤسسة

 برنامج للموسيقيين والمرتجلين الشباب رفيعي المستوى

 القاطنين بدولة من دول البحر األبيض المتوسط
   

" عشرات الموسيقيين الشباب القاطنين بدولة من دول البحر األبيض المتوسط المتوسط  2021 تجمع "دورات ميدينيا

ذوي توجه مهني وممارسة مستدامة لالرتجال الموسيقي أو التأليف. تهدف كل إقامة فنية إلى استيعاب مجموعة 

وسيقى التي تحشد عناصر واسعة من الجماليات الموسيقية والتعبيرات المتوسطية وهي مصممة لجميع أنماط الم

 االرتجال )موسيقى الجاز والموسيقى التقليدية والموسيقى القديمة، إلخ(. 

يوجه فابريزيو كاسول، المؤلف الموسيقي وعازف الساكسفون والجازمان، هذه اإلقامات الفنية ويعرض تجربة تقنيات 

ات الفردية. يقدم هذا التدريب تجربة فريدة التكوين الجماعي، بهدف إنشاء إنتاج موسيقي مشترك يكشف عن اإلبداع

 بين الثقافات من خالل تعايش مجموعة من األشخاص في اإلبداع والجوالت. 

تخول لجميع الفنانين المغاربة الراغبين في التقدم للمسابقة المشاركة عبر الموقع اإللكتروني  2021دورات ميدينيا 

، وذلك عبر بعث شريط فيديو يوثق موهبة الفنان. توفر ) aix.com/fr-https://academie.festival   (الرئيسي للبرنامج

مؤسسة هبة للمواهب الشابة مساحة في استوديو هبة بالدار البيضاء وسينما النهضة بالرباط مع معدات تقنية لتمكينهم 

 .نماذج عالية الجودة من إعداد

 
  : التسجيل مفتوح
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  هبة مؤسسة حول

، وتعمل من  غير ربحية بمبادرة من جاللة الملك محمد السادس، تعتبر مؤسسة هبة جمعية 2006تأسست مؤسسة هبة سنة 

 .بكافة أشكالها الثقافة و الفنونأجل تطوير وإشعاع 

 :مهام رئيسية 3من خالل إدخال المشهد الفني والثقافي في ديناميكية جديدة للتنمية  تعمل مؤسسة هبة على اليوم،

 الحفاظ على التراث الثقافي المغربي في مكوناته المادية وغير المادية. 

 في  إضفاء الطابع المهني على قطاع الصناعات الثقافية واإلبداعية من خالل إجراءات التدريب والدعم والترويج للمهنيين

 .هذا المجال

  البرمجة الثقافية وورش الممارسة الفنية المفتوحة للجميعدمقرطة وصول الشباب إلى الثقافة من خالل. 

 يتم تنفيذ هذه المهام بفضل المساحات المختلفة المتاحة للمؤسسة على وجه الخصوص:

 :مساحة متعددة التخصصات يمكن أن تستوعب العروض والحفالت الموسيقية سينما. 

 الشعر، المسرح، كتاب،لثقافية والفنية األخرى )توقيع مكان يستضيف الحفالت الموسيقية واألنشطة ا السينما: مقهى 

 .حدثًا هناك كل عام 70إلخ(. يتم تنظيم أكثر من 

 العمل والعروضمساحة متعددة التخصصات لإلبداع والوعي بالممارسات الفنية. يقوم بجدولة الدورات وورش : هبة_الب 

 .وما إلى ذلك على مدار العام

  ويمكنه استيعاب  األولى،استوديو تسجيل مجهز بأفضل المعدات الصوتية ومعالجات صوتية من الدرجة  هبة:استوديو

احتياجات الفيلم واإلعالن والقطاعات  ،إقامات الفنانين وتسجيل الموسيقى وجلسات المزج باإلضافة إلى اللقاءات الصوتية

 .األخرى

 

 حول ميدينيا )حاضنة البحر األبيض المتوسط للفنانين الناشئين(

 للفنون الدولي بروفانس أون إيكس مهرجان أسسها مهنية شبكة هي الناشئين( للفنانين المتوسط األبيض البحر حاضنة) ميدينيا

 والتنقل والنقل الحوار تعزز افيةثق مشاريع تطوير خالل من ، الشباب المتوسطيين للموسيقيين المهني االندماج تدعم وهي  ، الغنائية

 المراكز ، الموسيقية المعاهد الموسيقي، العالم مهنيو يشارك ثقافية. مؤسسة 27 الشبكة تضم المتوسط. األبيض البحر حوض حول

 .دولي نطاق على والتعاون التبادل ديناميكية في والمهرجانات الثقافية

 .الشباب في سياق متعدد الثقافاتاألبيض المتوسط أنشطة تدريبية لفناني البحر  ميدينيا تقدم

لعشرات المرتجلين الشباب من حوض  ة. مفتوحين على أساس اإلبداع الجماعيدورات اإلبداع بين الثقافات هي إقامات إبداعية للتكو

 .الفردية اإلبداعات، وتهدف إلى إنشاء إنتاج موسيقي مشترك يكشف عن البحر األبيض المتوسط 

هذه األنشطة هي فرصة لتعزيز اللقاء والحوار بين حضارات حافة البحر األبيض المتوسط. تهدف إلى تعزيز االندماج المهني 

ولكن أيًضا لتسليط الضوء على التراث األوروبي المتوسطي وتسهيل نقله إلى األجيال القادمة والفنانين  الشباب،للموسيقيين 

 .الشباب والجماهير

 

 



 

 البرنامج :

 

  1دورة ميدينيا 

 2021أبريل  12مارس إلى  28من  : التاريخ

  : Escola Superior de Mùsica de Lisboa  الموقع

 لشبونة ، البرتغال         

 

  2دورة ميدينيا 

 2021 ماي 30إلى  13من :  التاريخ

 كز الموسيقى العربية والمتوسطية مر : الموقع

 سيدي بو سعيد ، تونس         

 

  3 ميدينيادورة  

 2021 يوليوز 23إلى  7من :  التاريخ

  Aix-en-Provence مهرجان  : الموقع

Aix-en-Provence           فرنسا ، 

 

  4دورة ميدينيا 

 2021 غشت 27-13   : التاريخ

   الموسيقية Ente di Nuoro  : الموقع

 ، إيطاليا  نوورو

 : للتسجيلالمواعيد النهائية 

o 2021مارس  1 شبونةل  1: دورة ميدينيا 

 

o 2021أبريل  20سيدي بو سعيد   2: دورة ميدينيا 

o 10  3: دورة ميدينيا Aix-en-Provence   2021يونيو 

o 2021 يوليوز 15نوورو:   4: دورة ميدينيا 
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