
"بي بي سي برومز" تحتفل بالموسيقى العراقية 
 آب (أغسطس)، العاشرة مساء9ًالثنين 

 "وورلد رووتز" (طرق العالم)يجتمع عازف العود العراقي خيام اللمي واستاذه في أكاديمية 
 "، عازف الغيتار والمغني والمؤلف الموسيقي الهام مدفعي،3التابعة لـ" بي بي سي راديو 

في مهرجان "بي بي سي برومز"، ليقدما نتاج شراكة-تدريبية استغرقت تسعة شهور.
 ويؤشر هذا الحدث إلى اكتمال مشوارهما الفني، اذ يعود المدفعي ويقدم اول عرض كبير له

.في المملكة المتحدة منذ خمس سنوات، احتفاء بالموسيقى العراقية
 وبما أن المدفعي يشتهر بكونه الفنان الول الذي يجمع بين التأثيرات العراقية والغربية،

 فسيقدم فرقة من الموسيقيين الدوليين تعزف مجموعة مختارة من اغانيه الخاصة، اضافة
.الى اختيارات حديثة من العمال العراقية

 بداياته مع الت قادته .أما خيام اللمي، فهو فنان نشيط من اصل عراقي يقيم في لندن
الكمان والطبلة والباص الى البحث عن ايقاع جديد، ليكتشف جذوره العراقية عبر آلة العود.

  وورلد رووتز" الهام مدفعي معلماً لخيام، الذي هو اول من ينال3"بي بي سي واختارت 
المنحة التعليمية هذه.

 وللهام شهرة واسعة في العالم العربي، بعدما تجاوز السياسات في المنطقة ليلعب دوراً
.بارزاً في تطوير الرث الموسيقي العراقي

 وفيما يرسمان جذورهما المشتركة، يمضي الفنانان في ريادة التحديث الجاري للتراث
.الموسيقي العربي

 " شراكتهما عبر مقابلت منتظمة،3"بي بي سي رايدو ومع تعاون الهام وخيام، تتابع 
 تسجيلت وحفلت، فيما تلقي نظرة اوسع على الموسيقى العراقية وتراثها الثقافي

(السبت، الثالثة بعد الظهر).
 - الشراكة، يخصص خيام اللمي امسية للثقافة العراقية والشتات فيوفي اطار الخطة

ساوث بانك بلندن.
  حزيران (يونيو) وتتخللها13"احتفالية الملجأ"، تجري الحد والمسية التي تحمل عنوان 

عروض للموسيقى الحية والقاء كلمات ومسرح، وورش عمل ومناقشات.
 وتحضيراً لظهورهما المشترك في برومز، سيتدرب خيام مع الهام لكثر من ثلثة اسابيع في

.حفلت موسيقية تستضيفها مدن بيروت ودمشق وعمان



 " في السابع3"بي بي سي راديو وستكون لوسي دوران على الرض لتقدم تقارير ستبث عبر 
من آب (أغسطس).

 "بي بي سي برومز" في التاسع من آب (أغسطس) فرصة فريدة لمشاهدة نتيجة هذاوسيوفر 
التعاون المميز.

http://www.bbc.co.uk/radio3/worldmusic/worldroutesacademy
http://www.bbc.co.uk/blogs/radio3/khyam_allami

:لمزيد من المعلومات، رجاء التصال بـ
مادلين كاستيل

Madeleine.castell@bbc.co.uk
+44 (0)20 7765 5575

:ملحظات للصحفيين
 . تقدم لوسي دوران موسيقى من العالميبث وورلد روت يوم السبت عند الثالثة بعد الظهر

 عبر مجموعة من التقارير والمقابلت مع كبار الفنانين، حفلت مباشرة، تقرير شهري
جامع، وتقارير اخرى ميدانية.

 "بي بي سي برومز" هو أكبر مهرجان للموسيقى الكلسيكية في العالم،تجدر الشارة إلى أن 
 في جعبته أكثر من تسعين حفلة موسيقية – يقدم عدداً كبيراً من أهم الفنانين والفرق

 الموسيقية في العالم- اضافة الى استضافته مناسبات اخرى من بينها نقاشات وورش عمل،
أداءات حرة وأحداث عائلية.

  أيلول11 تموز (يوليو) وتستمر حتى يوم السبت 16"برومز" يوم الجمعة تبدأ حفلت الـ 
.bbc.co.uk/proms(سبتمبر)، ويمكن الطلع على المعلومات الكاملة للموسم عبر  

 يمثل  بي بي سي برومز مجموعة واسعة من الموسيقى والفنانين وهو معروف بالسعار
 . يتمحور الهتمام هذا العام على افتتاح كبير لـ"سمفونية اللف" لماهلر،المنخفضة لبطاقاته

 و"عمالقة غناء نورمبرغ" لـ"فاغنر" مع براين تيرفل وسايمون بوكانيغرا الخاصة بـ"فيردي" مع
بلسيدو دومينغو.
"برومز" ستيفن سوندهايم، روجرز وهامرستاين، والدكتور مَن.وتستعيد حفلت 

 من الفنانين المشاركين بول لويس – الذي سيعزف كونشرتوهات بيتهوفن كلها – وجون
.إليوت غاردينر، فاليري غيرجيف، السير تشارلز ماكيراس، والسير سايمون راتل

  سنوات من النقطاع، لتقدم10"برومز" بعد أكثر منوتعود ماريا جواو بيريز بدورها الى الـ
 كل أعمال شوبان في حفلة، فيما تسجل بداية عازف الكمان الموهوب نيكول بينيديتي

ونجم الجاز جامي كوللوم، مع حفلت برومز.



 "المسية الخير للبرومز" التي تجري في الحديقة العامة وتنقلها الشاشاتيختتم  الحدث بـ
الكبيرة عبر أنحاء المملكة المتحدة.

 "، وكثيرة من وقائعها ستعرض3"بي بي سي برومز" عبر "بي بي سي راديو تبث حفلت 
 3، وايضاً عبر بي بي سي 4 و2على شاشة  تلفزيون بي بي سي (مبدئياً على بي بي سي 

 وبي بي سي إتش دي)، فيما ستتوفر الحفلت كلها عبر موقع "بي بي سي- آي بلير" لمدة
سبعة أيام.

 "برومز"، زوروا موقعنا:للحصول على المعلومات كاملة عن حفلت 
bbc.co.uk/proms

:البطاقات متوفرة الن
، وعبر الهاتف bbc.co.uk/promsعبر النترنت على 

+44 (0) 845 401 5040
 أو بالحضور شخصياً إلى رويال آلبرت هال.


