األردن تحتفي بأول مهرجان أوبرالي في العالم العربي
السوبرانو زينة برهوم تطلق مهرجان عمّان األوبرالي بمشاركة موسيقيين عالميين في مسرح
المدرج الروماني
تحت الرعاية الملكية لسمو األميرة منىّالحسين ،أعلنت شركتا Monaco Business Development
و ،TravelTalkMEDIAعن خطط السوبرانو األردنية زينة برهوم إلطالق أول مهرجان أوبرالي بالعالم العربي في ع ّمان باألردن.
وستنطلق الدورة األولى من مهرجان عمان األوبرالي بإنتاج كامل ألوبرا الترافياتا للمؤلف الموسيقي اإليطالي فيردي يومي  19و22
يوليو – تموز  ،2017وسيقام هذا العرض التاريخي في مسرح المدرج الروماني بالعاصمة ع ّمان الذي يبلغ عمره  2000سنة.
وتهدف السوبرانو زينة بهذا المبادرة أن تغرس بذور الثقافة األوبرالية النامية في األردن والعالم العربي ،إضافة إلى محاولة أن يلهم هذا
فكرة إنشاء دار أوبرا تُبنى خصيصا ً لهذا الغرض في ع ّمان ،تماشيا ً مع خطوات متماثلة تم اتخاذها في دول عربية أخرى مثل سلطنة
عمان واإلمارات العربية المتحدة.
وسيتضمن العرض األوبرالي أكثر من  150موسيقي وراقص دوليين من أكثر من  10دول ،وستقوم ببطولته زينةّبرهوم في دور
فايوليتا ،أندريسّفيراميندي في دور ألفريدو ،سيمونّسفيتوك في دور جيرمون ،وآديّنابرّفي دور جاستون ،بمصاحبة أوركستراّ
سيشوانّالفيلهارمونية التي تضم موسيقيين من دار أوبرا السكاال ومواهب وموسيقيين محليين ،وكورال أوبرا باتومي بقيادة لورينزوّ
تازييري ،ومن إخراج لويجيّأورفيو.
ويحظى مهرجانّعمّانّاألوبرالي بدعم أمانةّعمّانّالكبرى ،مع شراكة استراتيجية مع وزارةّالسياحة وهيئةّتنشيطّالسياحةّاألردنية،
سفارةّجمهوريةّالصينّالشعبية ،سفارةّإيطاليا وسفارةّجورجيا ،والخطوطّالملكيةّاألردنيةّالحامل الرسمي للمهرجان ،وتتضمن
الفنادق الراعية الرسمية كل من ماريوت ،تاورزّروتانا ،أرجانّروتانا ،شيراتون وكراونّبالزا.
وقالت سمو األميرة منىّالحسين ،الراعية الملكية ألوبرا الترافياتا "ساعدت زينةّبرهومّفي وضع األردن على الخريطة بفضل
مجهوداتها الكبيرة التي تقوم بها هنا وفي أنحاء العالم .كان دائما ً من دواعي سروري العمل معها .لقد نلت متعة االستماع إلى زينة في
حفالت متنوعة واستمتعت أيضا بصوتها على االسطوانات المدمجة كثيرا .وأعتبرها سفيرة رائعة للموسيقى في األردن".
أيضا ً تدعم زينة المواهب الشابة بالموسيقى والفنون في المنطقة العربية .جهودها الددؤوبة من أجل تعزيز قضايا المرأة ،السالم وأنماط
الحياة الصحية تتجلى في رصيدها الكبير من العروض باألردن ،اإلمارات العربية المتحدة ،لندن ،إيطاليا ،النمسا ،فرنسا ولبنان مع فنانين
مشهورين مثل اإليطالي باريتوني ،والتر ألبرتي وروبرتو أالجنا ،كما دُعيت زينة للمشاركة في مهرجان السالم الدولي مع أوركسترا
براغ السيمفونية للشباب بقيادة رياض القدسي ،وتمت استضافتها لحفل موسيقى على مسرح اليونسكو بباريس ،بتنظيم السفارة األردنية
في فرنسا ،تكريما ً للسيدة إيرينا بوكوفا رئيسة منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم ،ضمن احتفالية بوضع موقع المعمودية في
األردن كأحد مواقع التراث العالمي.
وصرحت زينة برهوم "خالل حياتي المهنية ،كنت سعيدة للعمل مع شخصيات من جميع أنحاء العالم ،فمن خالل موسيقاي وفني ،أدركت
ّ
أهمية تواصل الثقافة المتبادل ،وقد رأيت مباشرة كيف توفر الموسيقى جسرا ً هاما ً يو ّحد الثقافات من جميع أنحاء العالم .فعبر الموسيقى،
نحن نتكلم لغة واحدة ،وهي لغة يمكننا فهمها جميعا دون المترجمين الشفويين".
يُقامّعرضّالترافياتاّفي عمان يومي  19و 22يوليو  -تموز  ،2017تُفتح األبواب الساعة  7:30مسا ًء ،ويبدأ العرض الساعة 8:30
مسا ًء بتوقيت ع ّمان (غرينتش .)2+
ويمكن شراء التذاكر من خالل هذا الرابط www.karasi.com :أو من خالل كشك التذاكر في مهرجان أوبرا عمان في كوزمو –
األردن ،أو االتصال على 7980081 77 962+ :أو .5515383 6 962+
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع التاليwww.ammanoperafestival.com :

عن زينة برهوم
زينة برهوم هي سوبرانو كالسيكة ،أسست سلسلة ألكانتارا للموسيقى والفن ،كما قامت بمساعدات ال حصر لها لصالح النساء ،األطفال،
السالم والتقدم ،وبجانب الكثير من الدعوات التي حصلت عليها زينة ،دُعيت للغناء في قصر كينسينغتون في االحتفال باإلنجازات
النسائية ،وتقديم الثقافات عبر المنتدى العربي العالمي للمرأة.
ي في اكستريمادورا بإسبانيا .ويعكس عنوان األلبوم سعي زينة
ألبومها بعنوان ألكانتارا يشير لجسر القوس الحجري الروماني الذي بُن ّ
ببناء صالت قوية من التفاهم والتعاطف من خالل موسيقاها ،كما سجلّت مؤخرا ً ألبومها الثاني ألكانتارا الثاني على الهواء مباشرة ً وأطلق
في حفل موسيقي مع أوركسترا الفيلهارموني للفيف وجوقة بقيادة لورينزو تازري ،كما حصلت زينة على شهادة البكالريوس في
االتصال المرئي بالجامعة األميركية في الشارقة.
لمزيد من المعلومات حول زينة اذهب إلىwww.zeinabarhoum.com :

عن سمو األميرة منى الحسين
سمو األميرة منى الحسين والدة جاللة الملك عبدهللا الثاني ملك األردن ،وقد تزوجت سموها من ملك األردن الراحل الحسين بن طالل
عام  .1960وكجزء من حبها للفنون والموسيقى ترعى سموها أيضا ً عدد من طالب الموسيقى والعازفين الموهوبين.
عن مؤسستا شركتي  Monaco Business DevelopmentوTravelTalkMEDIA
بعملهما معا ً خالل العشر سنوات الماضية ،تمكنت منى نافع وسانديّدايفيتر  ،وهما ابنتا مهاجرين أسستا  MBDو ،TTMمن نشر
األخبار اإليجابية عن األردن في العالم عبر الراديو ،التليفزيون ،المطبوعات واإلنترنت" .إبراز األردن كوجهة عائلية وتوفير قصص
مثيرة عنه ،هذا منح العالم لحظة للتوقف لمالحظة أن الحياة في األردن غنية ،مجزية ومتاحة للزوار من كافة أنحاء العالم" تقول ساندي
دايفيتر.

للتواصل إعالمياً:
منى نافع
بريد إلكترونيmona@stijordan.com :
تليفون962796600962+ :
للتواصل مع صحافة الواليات المتحدة األميركية ساندي ديفيتر:
sandy@traveltalkmedia.com
+1 415 806 5740

