تجربة أداء – ورشة خاصة بالموسيقيين  -الموسيقيات
جمعية الشارع فن ،من  20إلى  25مارس 2018
تبحث جمعية الشارع فن في إطار الخلق الكوريغرافي الذي تجريه مجموعة Kabinet Kالبلجيكية عن موسيقيين موسيقيات
تونسيين محترفين لديهم تجربة في االرتجال و يرغبون في التعبير عن أنفسهم بشكل تلقائي بالتفاعل مع موسيقيين و
راقصين آخرين.
يقترح كل من توماس دوفوس و برتال شوالرت ورشة فنية تمتد على  5أيام يقومون خاللها بتشارك تجربتهم و خبراتهم:
تعلم التلحين على المباشر بالتفاعل مع فنانين آخرين.
نحن نبحث عن موسيقيين منفتحين و كرماء و لديهم الرغبة في التشارك مع الكبار و الصغار و العزف معهم من أجل الخلق
مع بعضهم البعض .كل اآلالت الموسيقية ممكنة ،بما في ذلك الكالسيكية و التقليدية و اإللكترونية...
يمكن للموسيقيين الراغبين في المشاركة التسجيل قبل  10مارس ( 2018سيرة ذاتية فنية مع رقم الهاتف ،البريد
اإللكتروني )...عبرالبريد اإللكتروني residences.lartrue@gmail.com :أو عبر البريد :جمعية الشارع فن – دار
باش حامبة –  40نهج كتاب الوزير –  1007تونس المدينة.
للمزيد من المعلومات29 612 845 - www.lartrue.com :
شروط المشاركة:
يمكن فقط للموسيقيين الذين بإمكانهم إتاحة أنفسهم بشكل كامل خالل الفترات التالية المشاركة في هذه الدعوة:
-

من  20إلى  25مارس ( 2018بما في ذلك تجربة أداء و الورشة)
 5أسابيع عمل بين تاريخي  23جويلية و 15سبتمبر .2018
 1أسبوع في بداية شهر نوفمبر 2018
أسبوعين في موفى شهر ديسمبر ( 2018االستئناف و التمثيل).

يجب على الموسيقيين الذين يعزفون على آالت إيقاعية فقط (من نوع آالت اإليقاع) أن يتقن أيضا العزف على آلة لحنية
(المزمار ،الكمان ،الزكرة .)...و في النهاية من الجيد أن يتقن الموسيقي الغناء أيضا ،إذا ما تسمح له اآللة بذلك.

نبذة عن عرض "خيول":
"خيول" هو عرض راقص نابض بطاقة ال تقهر تلتقي فيه أجيال عديدة و يتشارك فيه الكبار و الصغار نفس الحماس و
الدهشة و خاصة ثقة متبادلة ال يمكن زعزعتها .يسلط عرض "خيول" الضوء على القوة و النزاهة في العالقات اإلنسانية.
يبحث الراقصون ،تحت نغمات أداء موسيقى حي ،عن انسجام و اتحاد فريد مع اآلخر مثل فارس و جواده.
www.kabinetk.be

مشروع "خيول" هو إنتاج لجمعية الشارع فن – إنتاج مشترك مع المسرح الوطني التونسي و بمساندة اإلتحاد األوروبي .جمعية "الشارع فن"
تدعمها مؤسسة "دروزوس" وتدعمها(جزئيا) مؤسسات "أوبن سوسايتي

