بٌان صحفً

TERRA SANCTA ORGAN FESTIVAL
مهرجان األرض المقدسة لموسٌقى األورغن
ع ّمان | مركز تراسنطا الثقافً (اللويبدة)
 ٢٦سبتمبر/أٌلول  ٢٠١٩الساعة السابعة مسا ًء
ً
الدخول م جان ّ
دث خاص بالمئوٌة الثامنة
لحج السالم الذي قام به القدٌس فرنسٌس إلى األرض المقدسة

القدٌس فرنسٌس بالموسًقى والصور
عزف ارتخالً على األورغن لمارٌو مارٌانً (إٌطالٌا) حول مراحل من حٌاة المدٌس فرنسٌس
م لاطع من الفٌلم اإلٌطالً الصامت "أختً الشمس" ()١٩١٨
لبل ثمانم ائة عام ،وتحدٌدا ًا عام  ١٢١٩وصل المدٌس فرنسٌس األسٌزي إلى األرض الممدسة فً ر حلة ح ٍّجح للسالم ،ويحتفل الرهبان الفرنسٌسكان الٌوم
بهذه الذكرى السنوٌة بتنظٌم العدٌد من المبادرات فً الشرق األوسط ودول حوض المتوسط.
صا ًا ٌوم
فً األردن ،سٌمدٍّجم الحفل الموسٌمً السنوي لمهرجان األ رض المقدسة لموسًقى األورغن والذي تنظمه حراسة األر ض الممدسة ،عر ضا ًا ا ٍّج
الخمٌس  ٢٦سبتمبر/أٌلول  ٢٠١٩عند الساعة السابعة مسا ًء في مركز تراسنطا الثقافً (خبل اللوٌبدة – شارع أحمد شولً ،بناٌة رلم  ،)٢٦وسٌكون
الدخول مجانٌا ً.
هذا الحدث هو بعنوان "القدٌس فرنسٌس بالموسٌقى وا لصور" :وهو عبارة عن فٌدٌو وحفل موسٌقً لموسٌقى األورغن سٌتم تمدٌمها بنا ًاء على الفٌلم
ست لل
اإلٌطالً الصامت "( "Frate Soleأ تي الشمس) الذي أنتح عام  ١٩١٨وٌتناول حٌاة المدٌس فرنسٌس .وكما هو الحال مع التصوٌر السنيمائً ،ت
ً رٌادي وعازف بٌانو
الفٌلم موسٌمى مرافمة تتمثل فً عزف على آلة األورغن .وسٌؤدي هذه الموسٌمى المرافمة الفنان مارٌو مارٌانً ،وهو م لحٍّجن إٌطال ٍّج
وأورغن معروف بشدة ألصواته غٌر التملٌدٌة .وٌنتمل أسلوبه م ن الموسٌمى المعاصرة ويتعدٍّجاه ا إلى العروض المسرحٌة وتسخٌل األغانً الم رافمة لألفالم
(مهرخانات أفالم كان والبندلٌة ونٌوٌورن وبرلٌن) والتلفزٌون.
َّ
منظم بالتعاون مع
باإلمكان تنزٌل البرنامح من الصفحة الرئٌسٌة للمولع  www.tsorganfestival.orgباللغتٌن اإلنخلٌزٌة والعربٌة  .هذا الحدث
اإلٌطالً فً ع ّمان .
ة
السفارة
سٌتم عرض هذا الحدث فً المناطك التً تتواخد فٌها حراسة األرض الممدسة (لبرص واألردن والٌونان و فلسطٌن وإسرائٌل و لبنان وسورٌا ) من الل
ثالثة عشر حفل موسٌمً باإلضافة إلى البرنامح العادي ال اص بمهرخان األرض الممدسة لموسٌمى األورغن.

المرفمات :صورة لمارٌو مارٌانً وصورة من فٌلم "أ تً الشمس"
إنتاج :حراسة األرض الممدسة  /مهرخان األرض الممدسة لموسٌمى األورغن
برٌد إلكترونًorganfestival@custodia.org :
مولع إلكترونًwww.tsorganfestival.org :
(الرخاء عدم النشر)WhatsApp :+962 799 896 896

