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أوركسترا املعهد العالي للموسيقا

ــر  ــا حتضي ــى عاتقه ــل عل ــام 2003 لتحم ــة يف ع متَّ تشــكيل هــذه الفرق
موســيقين محترفــن ذو خبــرة موســيقية جيــدة يف العــزف اجلماعــي 
األوركســترالي إلــى جانــب دراســتهم يف املعهــد العالــي للموســيقا كعازفن 
منفرديــن إذ تختلــف تقنيــات ومتطلبــات العــزف اجلماعــي عــن مثيالتهــا 
ــة املعهــد للعمــل يف  ــي، تؤهــل هــذه الدراســة طلب للعــزف املنفــرد وبالتال

الفــرق املوســيقية االحترافيــة بعــد التخــرج. 
أوركســترا املعهــد العالــي للموســيقا هــي أوركســترا ســيمفونية كاملــة 
تتضمــن معظــم اآلالت األوركســترالية وقــد قدمــت هــذه الفرقــة العديــد 
مــن األمســيات املوســيقية وشــاركت يف عــدة مهرجانــات إضافــة إلــى 
مشــاريع تعــاون داخــل القطــر وخارجــه لعــل أهمهــا املشــاركة يف مهرجــان 
أن  كمــا  برلــن.  مدينــة  يف   2006 عــام  يف   Young   Euro Classic
املعهــد العالــي للموســيقا نظــم يف األعــوام 2010/2009/2008/2007 
وبالتعــاون مــع الســفارة النمســاوية عــدة ورشــات عمــل لهــذه الفرقــة 
ســورين  ملؤلفــن  معاصــرة  موســيقية  اعمــال  تقــدمي  إلــى  تهــدف 
ومنســاوين وتعريــف الطلبــة علــى لغــة وتقنيــات أداء هــذه املوســيقا.    



أندريه معلولي
أندريــه معلولــي، عميــد املعهــد العالــي للموســيقى يف دمشــق 

منــذ 2102. تتنــاول نشــاطاته نــواٍح موســيقيٍة متنوعــة. 
يشــغل مناصــَب متعــددة؛ هــو اســتاذ آلــة الفيــوال يف املعهــد 
العالــي للموســيقى، عضــٌو يف األوركســترا الوطنيــة الســورية، 
وأوركســترا احلجــرة الســورية، عضــو مجلــس األمنــاء يف دار 
األســد للفنــون، مديــر عــام ملجلــة احليــاة الفنيــة، عضــو الهيئــة 
التنفيذيــة ملعاهــد وكليــات املوســيقى يف الوطــن العربــي برعايــة 
احتــاد اجلامعــات العربيــة، وهــو ناشــط يف مجــال التأليــف 
ــم “أزهــار  ــع املوســيقي )مسلســل “ســيد العشــاق” وفل والتوزي
عالــي  لألوركســترا  قائــد  أنــه  كمــا  الســوري(،  الصداقــة” 
ــات يف ســورية  ــن املهرجان ــد م ــد شــارك يف العدي ــر، وق التقدي

والبلــدان العربيــة كمــا يف أوربــا. 
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إدموند بوريك
)صــف  البيانــو  آلــة  علــى  دراســاته  بوريــك  إدمونــد  أمت 
األســتاذة إيــدا غامولــن( واألورغــن )صــف األســتاذ ليــركا 
أوشــيك( وحصــل علــى درجــة املاســتر يف األورغــن يف صــف 
األســتاذ ماريــو بنــزار( يف أكادمييــة املوســيقى يف زاغــرب.
مــع  املاســتر  لدرجــة  دراســة  العليــا  دراســاته  وتتضمــن 

روث. ودانييــل  ديــك  فــان  بيتــر  تومــا،  جاروســالف 

يف العــام 1999 حــاز علــى اجلائــزة األولــى يف مســابقة فراجنــو دوغــان الثانيــة آللــة األورغــن يف 
كرواتيــا، ويف العــام 2010 علــى جائــزة فراجنــو دوغــان ملســاهمته اخلاصــة يف احلفــاظ والترويــج 

لــإرث الكرواتــي اخلــاص بآلــة األورغــن.
ــه للمقطوعــات املوســيقية مــن العصــر الرومنســي كمــا املوســيقى املعاصــرة. وهــو  ــز بأدائ يتمي
ذائــع الصيــت كعــازف منفــرد يف احلفــالت املوســيقية، وهــو األكثــر متيــزاً بــن عــازيف األورغــن 
الشــباب يف بلــده، ويف جعبتــه عــدة مئــات مــن احلفــالت املوســيقية علــى املتــداد أوربــا، جنــوب 

ــا وروســيا. ــا، الواليــات املتحــدة األمريكيــة، بيالروســيا، أوكراين أفريقي
إلــى جانــب كونــه بــن العازفــن الضيــوف يف العديــد مــن املهرجانــات، فقــد ســاهم يف إطــالق 
مثــل هــذه التظاهــرات الثقافيــة يف كرواتيــا؛ هــو مديــر مهرجــان األورغــن يف كاتدرائيــة زاغــرب، 
أحــد املؤسســن ومديــر مهرجــان آرس أورغانــي سيشــييه الدولــي لألورغــن يف مدينــة سيســاك، 

ومهرجــان أورغــن اجلزيــرة يف مدينتــي فيــس و زريــن. 
وكعــازف منفــرد لألورغــن يتعــاون مــع األوركســترا الســمفونية HRT وقــادة األوركســترا نيكســا 

باريــزا وبــاول ديســبالج.
قامــت شــركة التســجيالت كرواتيــا ريكــوردز بنشــر تســجيالته منــذ 2009؛ وقــد حــاز تســجيله 
للعــزف املنفــرد علــى جائــزة بوريــن للتســجيالت يف كرواتيــا عــام 2010؛ تــاله تســجيل آخــر يف 
العــام 2013 حتــت عنــوان »إرث سيســاك لألورغــن«؛ ويف العــام 2015 ظهــر تســجيله الثالــث » 
أورغــن سيســاك ديوســيز ســيال«، كمــا حــاز يف العــام 2015 علــى جائــزة ميلــكا ترنينــا الكرواتيــة 

مــن اجلمعيــة الكرواتيــة للفنانــن املوســيقين ألفضــل مشــروع لألورغــن يف كرواتيــا.



ميساك باغبودريان
قائــد الفرقــة الســيمفونّية الوطنّيــة الســورّية، مــن مواليــد 
دمشــق )1973(, بــدأ دراســته املوســيقية يف املعهــد العربــي 
للموســيقا والتحــق بعدهــا باملعهــد العالــي للموســيقا حيــث 
شــارك بعــّدة حفــالت وورشــات عمــل ليتخــّرج منهــا عــام 

1995 باختصــاص بيانــو وقيــادة أوركســترا.
يف كانــون األّول 1994 قــاد وألّول مــّرة حتــت إشــراف األســتاذ 
قصــر  يف  الوطنّيــة  الســيمفونّية  الفرقــة  الــوادي،  صلحــي 
املؤمتــرات وتابــع نشــاطه مــع الفرقــة لعــّدة حفــالت وبعــّدة 

مناســبات كمســاعد لقائــد الفرقــة الســيمفونّية.

أمتــم دراســته يف قيــادة األوركســترا يف إيطاليــة مــع األســتاذ مــاورو كاردي )تأليــف( واليســاندرو 
بينزاوتــي )قيــادة( ومــع األســتاذ يوليــوس كاملــار )مــدّرس يف أكادميّيــة هامبــورغ وفيينــا( باإلضافــة 
إلــى عــّدة دورات تخّصصّيــة قصيــرة مــع ميخائيــل بيــك )أملانيــا( ودوريل باشــكو )رومانيــا( و كارل 

ســانت كلير)الواليــات املتحــدة األمريكيــة( وريــكاردو موتــي )إيطاليــا( ويورمــا بانــوال )فلنــدا(.
ــداً أساســياً ألوركســترا أماديــوس بفلورنســا حيــث قــّدم حفــالت عديــدة يف توســكانا  عمــل قائ
باإلضافــة إلــى عملــه مــع أوركســترا هانــس سواروســكي )ميالنو(، األوركســترا الســيمفونّية ملدينة 
فورلــي، األوركســترا الســيمفونّية برونوماديرنــا، أوركســترا األكادميّيــة الوطنّيــة لبوخارســت، 
األوركســترا الفلهارمونيــة اجلديــدة يف صوفيــا، وأوركســترا الباســيفيك الســيمفونية )الواليــات 
املتحــدة األميركيــة(، واألوركســترا الوطنيــة جلمهوريــة الدومينيــكان، وأوركســترا فيلهارمونيــة 
اجلزائريــة،  الوطنيــة  الســيمفونية  واألوركســترا  )سويســرا(،  غرونبونــدن  ملقاطعــة  احلجــرة 

ــا(. ــت )تركي وأوركســترا بيلكن
أقــام عــدة حفــالت مــع الفرقــة الســيمفونية الوطنيــة الســورية منــذ عــام 2003 يف مختلــف املــدن 

الســورية ويف خارجهــا )لبنــان، بحريــن، أردن، عمــان، اإلمــارات، تركيــا، إيطاليــا، واجلزائــر(.
كان لــه شــرف قيــادة الفرقــة الســيمفونية الوطنيــة الســورية يف حفــل افتتــاح دار االوبــرا الســورية 
يف عــام 2004 بحضــور الســيد رئيــس اجلمهوريــة كذلــك حفلــي افتتــاح واختتــام دمشــق عاصمــة 

الثقافــة العربيــة 2008.



كمــا انــه قــاد حفــل اختتــام تلمســان عاصمــة الثقافــة االســالمية 2011 وحفــل اختتــام مهرجــان 
وهــران للفيلــم العربــي 2012 وشــارك مبهرجــان قرطــاج 2016.

أثنــاء مســيرته الفنيــة، قــدم وألول مــرة يف العالــم العديــد مــن أعمــال املؤلفــن املعاصريــن 
واألجانــب. الســورين 

قــدم خدماتــه كمستشــار فنــي للعديــد مــن املشــاريع املوســيقية واملؤسســات التــي تعمــل يف حقــل 
الثقافــة يف ســوريا ويف اخلــارج إضافــة لعملــه كمنســق فنــي ملهرجــان “إيســتاته ريجينــا” يف 
ــا”  ــه االستشــارية ويــرأس قســم املوســيقا يف مشــروع “بكــرا إلن إيطاليــة. ويقــدم حاليــا خدمات

الــذي تنظمــه محافظــة دمشــق. 
يف عــام 2009 قــام الرئيــس اإليطالــي “جورجــو نابوليتنانــو” بتقليــده وســام “جنمــة التضامــن 
اإليطالــي” مــن رتبــة فــارس )كومانــدور( تقديــراً جلهــوده وإســهاماته يف تعزيــز التعــاون بــن 

ــي حققهــا يف هــذا املجــال. ــة يف مجــال املوســيقى واإلجنــازات الت ســورية وإيطالي
حصــل علــى وســام وزارة الثقافــة جلمهوريــة أرمينيــة يف عــام 2010 جلهــوده ولعملــه يف املجــال 

الثقــايف إضافــة للعديــد مــن الــدروع التكرمييــة مــن مؤسســات وجمعيــات ســورية وأجنبيــة.
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»إنــه ليــس مجــرد غنــاء ورقــص جميــل، بــل إنــه مســرح موســيقي كورالــي مــن الصعــب أن 
ــة«.  ــالت رائع ــدم حف ــا موجــودة وتق ــة، إنه ــة العربي ــة يف املنطق ــل هــذه الفرق تصــدق وجــود مث
بهــذه الكلمــات حتدثــت إذاعــة BBC  عــن كــورال احلجــرة التابــع للمعهــد العالــي للموســيقا 
الــذي تأســس عــام 2001 بإشــراف األســتاذ صلحــي الــوادي مؤســس املعهــد وعميــده الســابق، 
ــد  ــن طــالب وخريجــي املعه ــف م ــو، ويتأل ــور بابينك ــل األســتاذ فيكت ــن قب وإشــراف موســيقي م
ــواة أول  العالــي للموســيقا باختصاصــات مختلفــة: مغنــي أوبــرا وعــازيف آالت مختلفــة لتكــون ن

فرقــة كوراليــة محترفــة يف ســورية.  
خــالل الســنوات القليلــة مــن عمــر هــذه الفرقــة، قــدم الكــورال العديــد مــن احلفــالت يف دمشــق 
وعــدد مــن احملافظــات الســورية باالضافــة إلــى حفــالت يف لبنــان واململكــة األردنيــة الهاشــمية 
واإلمــارات العربيــة املتحــدة، ويف جمهوريــة أرمينيــا )قاعــة املعهــد العالــي للموســيقا يف يريفــان، 

قاعــة كوميــداس(، ويف املهرجــان الدولــي للموســيقا الســيمفونية باجلزائــر.



Thursday, November 22, at 19.00 pm

Latin Church of St. Anthony, Damascus
Orchestra of the Higher Institute of Music of Damascus
Edmund Andler-Borić (Croatia), Organist
Andre Malouli, Conductor

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Overture from The Marriage of Figaro

Georg Friderich Handel (1685-1759)
Concerto for organ and orchestra in F major, HWV 292
Allegro - Andante - Adagio - Allegro

Tomaso Albinoni (1671-1751) arr. Remo Giazotto
Adagio
for organ and strings

Joseph Haydn (1732-1809)
Concerto for organ and orchestra in C major, Hob. XVIII:1
Allegro moderato - Largo - Allegro molto



Monday, November 19 at 18.00 pm

Latin Church of St. Paul (Deir el-Kabir), Bab Touma
Chamber Choir of the High Institute of Music of Damascus
Fadi Jebaily, Organist
Missak Baghboudarian, Conductor

Felix Mendelssohn (1809-1847)
Te Deum
for solo voices, choir and organ
solo voices: Sana Barakat, DIma Ayyash, Elias Zayat, Amir Zeneddin

Franz Liszt (1811-1886)
Ave Maria
for mixed choir and organ

Felix Mendelssohn
Hear my prayer
hymn for soprano, choir and organ
soloist: Sana Barakat

Arvo Pärt (1935)
Salve Regina
for choir and organ

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Te Deum laudamus, KV141
for choir and organ



Sunday, November 18, at 19.00

Latin Church of St. Anthony, Damascus
Edmund Andler-Borić (Croatia), Organist

Program

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Praeludium and Fugue in Eflat major BWV 552

Concerto in G major (Allegro-Grave-Presto) BWV 592
(transcribed from a concerto by J. E. P. von Sachsen-Weimar)

Concerto in a minor (Allegro-Adagio-Allegro) BWV 593
(transcribed from a concerto of Antonio Vivaldi)

Anonymous (Croatia 18th Century)
3 short Sonatas
(from the Archive of the Franciscan Monastery in North Croatia)

Felix Mendelssohn (1809-1847)
Prelude and Fuge in d minor, op. 37 ,3

Anđelko Klobučar (1931-2016)
Intrada, Pastorale and Toccata

Franjo Dugan (1874-1948)
Toccata 

Charles-Marie Widor (1844-1937)
Allegro (I. from the Sixth Symphony)

Ajvars Kalejs (1951)
Toccata on the „Allein Gott in der Höh sei Ehr“ (Gloria in excelsis Deo)
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