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STEP 4: ALTERNATIVE MUSIC

   مرشوع ليىل: مهرجان املوسيقى

املستوى املتقّدم

إنطالق مهرجان املوسيقى العربية البديلة باألردن

MAY 31, 2013

 عامن ـ )رويرتز(: يتطلع عشاق املوسيقى اىل

 االبتعاد عن املوسيقى املألوفة يف املنطقة خالل

 ما قيل إنه أول مهرجان من نوعه يقام يف الوطن

 العريب للموسيقى العربية البديلة )دم تك( يف

العاصمة األردنية عامن.

 فكل يشء يف املهرجان مثري للجدل تقريبا بدءا من

اسمه.

 وتشارك 15 فرقة غنائية من مختلف أنحاء منطقة

 الرشق األوسط يف املهرجان حيث تقدم أغانيها

 لعشاق املوسيقى بني يومي 28 مايو أيار وحتى

أول يونيو حزيران.

 وتقول منظمة املهرجان سارة أبو عليا ان الحضور

 الكبري للجمهور يف حفالت مامثلة باملايض مهد

الطريق ملهرجان )دم تك(.

 وقالت سارة “حبينا نعمل مرشوع كتري كبري. يعني

 إنه نجيب فرق من مناطق مختلفة من العامل

 العريب ونؤسس فعالية سنوية يقدر يستفيد منها

 ناس من كل مناطق العامل العريب. يعني حابني إنه

يحرضوا ناس من برا االردن كامن.”

 واملوسيقى العربية البديلة نوع جديد من

 املوسيقى مستلهم من أنواع مختلفة من املوسيقى

 الغربية. ويهدف هذا النوع من املوسيقى اىل

 الرتكيز عىل موضوعات سياسية واجتامعية تشعل

 حامس الشباب يف املنطقة. وميثل هذا األسلوب

 املوسيقي نوعا من االبتعاد عن التيار الجارف من

 املوسيقى الشائعة باملنطقة التي تستخدم مزيدا

من االالت املوسيقية العربية ونقر الطبول.

 وتوضح سارة أبو عليا ان هناك جمهورا ضخام

 للموسيقى البديلة يف املنطقة عىل الرغم من

 حداثتها يف الثقافة العربية مشرية اىل انها ظاهرة

 انترشت من سهولة الوصول اىل املوسيقى عرب

شبكة االنرتنت.

Read the original article here

 وقالت سارة “أنا عمري 28 سنة. ملا كان عمري 15

 أو 21 سنة ما كان يف يش اسمه روك عريب وال راب

 وال هيك اشياء. كنت إذا بدي أسمع..أسمع أجنبي.

 واملوسيقى العربية بتكون عربية تقليدية. فهأل

 )اآلن( الجيل األصغر منا بيفتح االنرتنت بيسمع

 فيه يش بلغته. فيه روك بلغته. فيه راب بلغته. فيه

 فانك وفولك باللغة العربية. هادي هي باختصار

 املوسيقى البديلة ويف لها مستقبل كتري مهم. وهاد

إليل احنا منحاول نركز عليه.”

 ومن بني الفرق التي قدمت عروضا يف املهرجان

 فرقة )توت أرض( السورية التي قدمت عروضا يف

افتتاح املهرجان.

 وقدمت فرقتا )أوتوسرتاد( و )املربع( األردنيتان

 عروضا غنائية. ويتوقع ان تقدم فرقة )مرشوع

ليىل( اللبنانية عروضها يف اليوم األخري للمهرجان.
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