دبي أوب ار تحيي ذكرى الفنان الراحل عبد الحليم حافظ
فرقة "حرفوش جاز باند" تعيد ذكريات الزمن الجميل على أنغام الجاز احتفاء بأعمال العندليب األسمر في  3نوفمبر
2018

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 13 ،مايو  :2018تستضيف دبي أوب ار يوم السبت  3نوفمبر  2018الفرقة الموسيقية الشهيرة
"حرفوش جاز باند" إلحياء الذكرى الـ 41لرحيل الفنان المصري الكبير عبدالحليم حافظ.
وستؤدي "حرفوش جاز باند" بقيادة الفنان أحمد حرفوش باقة من أجمل أغاني العندليب األسمر التي تعود إلى خمسينيات
وستينيات القرن الماضي ،وفي مقدمتها أغنيتي "شغلوني" و"أهواك" فضالً عن العديد من أغاني الزمن الذهبي الخالدة في
الذاكرة بصوت مميز جدا ً ومختلف يمزج ألحان الجاز والالتينو الجديدة.
ويعتبر عبد الحليم حافظ من أشهر رموز الفن في العالم العربي ولقب بـ “العندليب األسمر" بفضل أغانيه التي أسرت قلوب
الجماهير والتي جاءت ثمرة تعاونه مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين في العالم العربي .وخالل مسيرة حياته الفنية حتى
وفاته في عام  ،1977أثرى عبد الحليم عالم الفن بباقة غنية من اإلبداعات واألعمال الفنية ،وقد صدح صوته العذب في
معظم البلدان العربية ،وعلى مسارح عالمية في أوروبا بما في ذلك قاعة "رويال ألبرت" الشهيرة في لندن والتي حظي فيها
بإحدى أعظم االستقباالت االحتفائية الجماهيرية في حياته المهنية.
ويقدم مطرب الجاز المصري المقيم في لندن ،أحمد حرفوش ،عروضه الفنية بصورة مستمرة في مسارح وفعاليات بارزة
ضمن أوروبا والشرق األوسط .ويتميز بقدرته على أداء مجموعة واسعة ومتنوعة من األنماط الغنائية ،بما في ذلك الجاز
التقليدي ،والسوينغ ،والمسرح الغنائي ،واألغاني العربية ،واألغاني المعاصرة .ويعمل من خالل مشروعه األخير « Egyptian
 ،»projektوهو من إنتاج من قبل آرتس كانتين في لندن ،على إحياء تراث األغاني المصرية العائدة لحقبة الخمسينات
والستينات بإدخال موسيقى الجاز إليها .ويهدف إلى تقديم المشهد الموسيقي المصري للعالم بصورة معاصرة بالتعاون مع
العديد من الفنانين في موسيقى الجاز.
وتعليقاً على هذا الحدث ،قال جاسبر هوب ،الرئيس التنفيذي لدبي أوبرا" :يعتبر الراحل عبد الحليم حافظ قامة فنية استثنائية
وله إرث راسخ من األغاني المحفورة في قلوب الناس من كافة األجيال ،ويشرفنا تكريم ذكراه من خالل اإلعالن عن هذا
الحدث بمشاركة الفرقة الموهوبة حرفوش جاز".
مساء من خالل الموقع
ستكون التذاكر متاحة للشراء اعتبا اًر من يوم األحد  13مايو  2018بدءاً من الساعة الرابعة
ً

اإللكتروني  ، www.dubaiopera.comوتبدأ األسعار من  195درهم .كما سيتوفر عرض للحجوزات المبكرة مع حسم
بنسبة  %20على جميع فئات المقاعد لغاية  27مايو  ،2018حيث تبدأ أسعار التذاكر من  156درهم.

انتهى-مالحظة إلى المحرر
حول دبي أوب ار:

تعتبر دبي أوب ار تحفة معمارية بحق والمكان الفريد األول من نوعه الذي ُبني ليحتضن جميع أنواع الفنون والمسرح في "و
ويتميز
تتميز دبيأوب ار بتصميمها الذي يأخذ شكل مركب الدهو الشراعي المتأصل في التراث اإلماراتي،
ّ
سط مدينة دبي ّ ".
طحة التي
المقوس وقاعة الحفالتالموسيقية ،باإلضافة إلى  2000متر مرّبع من المساحة المس ّ
بالتصميم الرائع للمسرح ّ
وزوارها من خالل
تستخدم للعديد من الفعاليات ّ
الشيقة .تحتضن دبي أوب ار عروضاً تخطف األنفاس إلثراء س ّكان دبي ّ
تقديم عروض ترفيهية رفيعة المستوى ،واستقطاب مواهب عالمية من مشاهير األوبرا ،والباليه ،والموسيقى الكالسيكية،

والعروض المسرحية ،وعروض األزياء ،والجاز ،والكوميديا،
الزوار من كل أنحاء العالم.
وغيرها من العروض ّ
الحية التي ستنال إعجاب المقيمين و ّ
www.dubaiopera.com
للمزيد من المعلومات الصحفية أو الصور ،يرجى مراسلة:
DubaiOpera@houseofcomms.com

