بيان صحفي

مقاتلو الشاولين يستعرضون حركات الكونغ فو على مسرح دبي أوبرا
مقاتلو الشاولين  -أسياد الكونغ فو – في أول عرض لهم على اإلطالق بمنطقة الخليج العربي على مسرح دبي أوبرا في فبراير .2018

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 17 ،أكتوبر  – 2017من المقرر أن يقدم مقاتلو الشاولين األسطوريون  -أسياد الكونغ فو عرضهم
األول على اإلطالق في منطقة الخليج العربي لمدة خمسة أيام على مسرح دبي أوبرا في  2018بالشراكة مع مجموعة برودواي
للترفيه .سيقدم هذا اإلنتاج المسرحي المبهر الحركات القتالية المميزة ألسياد الكونغ فو على المسرح من تاريخ  27فبراير وحتى 3
مارس ،بأسعار تذاكر تبدأ من  195درهم ،مع تقديم عرضين صباحيين كي يتسنى لكل أفراد العائلة االستمتاع بمشاهدتها.
يأتيكم مباشرة ً من معبد شاولين في الصين ،حيث ولدت الكونغ فو ،العرض المسرحي "مقاتلو الشاولين" هو إنتاج مسرحي يضم
حركات ورقصات مصممة بالكامل تتميز بأنها مزيج نادر من أسرار تأمل من الديانة البوذية وإتقان مذهل لفنون القتال الخطرة .حيث
فتى حتى يصل إلى مكانة
يجمع العرض  21من أسياد الكونغ فو ،ويتبع هذا اإلنتاج الفني الذي يخطف األنفاس الرحلة التي يعيشها ً
محارب خبير عبر المثابرة والتدريب المتواصل.
على مدى الستة عشر عاما ً الماضية ،أصبح عرض "مقاتلو شاولين" ظاهرة عالمية سحرت الجماهير في مختلف أنحاء العالم
بعروضها الخاطفة لألنفاس والمليئة باإلثارة واألعمال البطولية .حيث تتضمن العروض التوازن على رماح معدنية حادة وتحطيم
ألواح الرخام بقوة جسدية خارقة ،وصوالً إلى ما يعرضه المقاتلون من قدرة وإتقان على استخدام  18نوعا ً مختلفا ً من األسلحة
التقليدية الخطرة ،وذلك كله يجعل هذا العمل اإلنتاجي المبهر التجسيد المطلق لإلبداع المسرحي والبراعة والقوة الجسدية التي ستبهر
الكبار والصغار على حد سواء.

وقد علق جاسبر هوب ،الرئيس التنفيذي لدبي أوبرا على العرض قائالً" :هذا عرض مذهل يجمع بين حركات بهلوانية
وقدرة جسدية خارقة وخفة حركة يجب على المرء أن يراها ليصدقها ،وأنا مسرور بأننا قادرون على الترحيب بهذا
العرض االستثنائي في دبي".
من جانبها قالت ليز كوبس ،الرئيس التنفيذي لمجموعة برودواي للترفيه" :نحن نفخر بمواصلة شراكتنا مع دبي أوبرا
لتقديم أحد أكثر عروض الكونغ فو التي شهدتها مسارح دبي إثارة على اإلطالق".
ستكون التذاكر متوفرة من سعر  195درهم من تاريخ  17أكتوبر  2017على موقع www.dubaiopera.com
 انتهى -مالحظة إلى المحرر
تواريخ وأوقات العرض:
 27فبراير  – 2018عرض مسائي في  8مسا ًء
 28فبراير  – 2018عرض مسائي في  8مسا ًء
 1مارس  – 2018عرض مسائي في  8مسا ًء
 2مارس  – 2018عرض صباحي في  2.30مسا ًء ،وعرض مسائي في  8مسا ًء
 3مارس  – 2018عرص صباحي في  2.30مسا ًء ،عرض مسائي في  8مسا ًء
حول دبي أوبرا:
تعتبر دبي أوبرا تحفة معمارية بحق والمكان الفريد األول من نوعه الذي بُني ليحتضن جميع أنواع الفنون والمسرح في "وسط مدينة
دبي" .تتميز دبي أوبرا بتصميمها الذي يأخذ شكل مركب الدهو الشراعي المتأصل في التراث اإلماراتي ،ويتميز بالتصميم الرائع
للمسرح المقوس وقاعة الحفالت الموسيقية ،باإلضافة إلى  2000متر مربع من المساحة المسطحة التي تستخدم للعديد من الفعاليات
الشيقة .تحتض دبي أوبرا عروضا ً تخطف األنفاس إلثراء سكان دبي وزوارها من خالل تقديم عروض ترفيهية رفيعة المستوى،
واستقطاب مواهب عالمية من مشاهير األوبرا ،والباليه ،والموسيقى الكالسيكية ،والعروض المسرحية ،وعروض األزياء ،والجاز،
والكوميديا ،وغيرها من العروض الحية التي ستنال إعجاب المقيمين والزوار من كل أنحاء العالم.
www.dubaiopera.com
للمزيد من المعلومات الصحفية أو الصور ،يرجى مراسلة:

DubaiOpera@houseofcomms.com
حول مجموعة برودواي للترفيه:
تتخصص مجموعة برودواي للترفيه في إنتاج وتقديم عروض ترفيهية حية في الشرق األوسط وأوروبا وأوروبا الشرقية والمملكة
المتحدة وآسيا.
تتضمن إنتاجات مجموعة برودواي الترفيهية عرض "سستر آكت" ،وجوالت عروض عالمية شهيرة منها مسرحية "كاتس" للمؤلف
الموسيقي العالمي أندرو لويد ويبر ،و"الجميلة والوحش" من إنتاج ديزني ،والعرض الموسيقي "شريك" من استوديوهات
دريمووركس ،باإلضافة إلى عروض أخرى شهيرة مثل "آني" و "بحيرة البجع" لماثيو بورن ،و "تاب دوغز" لدين بيري ،إضافةً
إلى إنتاجات شركتها الفرعية باك رو لإلنتاج مثل "بريسيال ملكة الصحراء" ،و "فوس" ،والعرض الموسيقي "شيكاغو" " -مس
سيغون"" ،غمبوتس "" ،سالفا سنوشو"" ،باونس"" ،ليدي سالسا"" ،سيرك أوز"" ،النو آند وودلي"" ،مامز ذا وورد" ،وجولتي
رودي كوبي وجيري سينفيلد العالميتين.
تقدم مجموعة برودواي للترفيه خدماتها من مكتبها الرئيسي الواقع في دبي.
للمزيد من المعلومات حول مجموعة برودواي للترفيه يرجى زيارة www.broadwayentertainmentgroup.com

