
 

 
 

 بٌان صحفً

TERRA SANCTA ORGAN FESTIVAL 

ٌقى األورغنلموس رض المقدسةألامهرجان   

(بدةاللوي)راسنطا الثقافً مركز ت| عّمان   
الساعة السابعة مساًء  ٢٠١٩أٌلول /سبتمبر ٢٦  

ًّ الدخول م جان  
 

 ةص بالمئوٌة الثامندث خا

 ةلقدٌس فرنسٌس إلى األرض المقدسالذي قام به الحج السالم 

 لصورقى وافرنسٌس بالموسًالقدٌس 

 حل من حٌاة المدٌس فرنسٌسحول مرا( إٌطالٌا)لمارٌو مارٌانً غن األور عزف ارتخالً على

 (١٩١٨" )تً الشمسأخ"لاطع من الفٌلم اإلٌطالً الصامت م

 
الٌوم  ٌسكانالفرنس الرهبان حتفل، ويللسالم حلة ححٍّج  المدٌس فرنسٌس األسٌزي إلى األرض الممدسة فً روصل  ١٢١٩عام  وتحدٌداًا عام، ئة البل ثمانم

 . المتوسط ضفً الشرق األوسط ودول حوبتنظٌم العدٌد من المبادرات السنوٌة  هذه الذكرىب
ًا ممدسة، عرض الوالذي تنظمه حراسة األر قى األورغنرض المقدسة لموسًن األلمهرجاالحفل الموسٌمً السنوي فً األردن، سٌمدٍّجم  ًا ضا ا ٌوم   اصٍّج

، وسٌكون (٢٦، بناٌة رلم أحمد شولًشارع  – خبل اللوٌبدة) فًراسنطا الثقاكز تمري فًء الساعة السابعة مساعند  ٢٠١٩أٌلول /سبتمبر ٢٦الخمٌس 
 ً  . الدخول مجانٌا
الفٌلم بناءًا على  تمدٌمهاسٌتم  موسٌقى األورغنفٌدٌو وحفل موسٌقً لوهو عبارة عن : "لصورالقدٌس فرنسٌس بالموسٌقى وا"بعنوان هو هذا الحدث 

 ت للستمائً، يوكما هو الحال مع التصوٌر السن. ٌس فرنسٌسالمد حٌاةوٌتناول  ١٩١٨عام  أنتحالذي  (سي الشمأ ت" )Frate Sole"صامت ٌطالً الاإل

ن م، وهو مارٌو مارٌانًالفنان  سٌؤدي هذه الموسٌمى المرافمةو. األورغن تتمثل فً عزف على آلة الفٌلم موسٌمى مرافمة ًٍّج لحٍّج بٌانو  وعازفرٌادي  إٌطال
م افمة لألفالراألغانً الممسرحٌة وتسخٌل العروض الإلى  اتعدٍّجاهيصرة والموسٌمى المعا نٌنتمل أسلوبه مو. غٌر التملٌدٌةألصواته بشدة  معروف أورغنو
 . والتلفزٌون( ن وبرلٌنوالبندلٌة ونٌوٌور كانمهرخانات أفالم )
بالتعاون مع  منظَّم الحدث هذا .باللغتٌن اإلنخلٌزٌة والعربٌة www.tsorganfestival.orgمولع للالصفحة الرئٌسٌة  مناإلمكان تنزٌل البرنامح ب

 . ة فً عّمانالسفارة اإلٌطالً
من  الل ( لبنان وسورٌاائٌل وفلسطٌن وإسرلبرص واألردن والٌونان و)األرض الممدسة حراسة  تواخد فٌهاسٌتم عرض هذا الحدث فً المناطك التً ت

.  ورغنموسٌمى األالبرنامح العادي ال اص بمهرخان األرض الممدسة لضافة إلى باإلثالثة عشر حفل موسٌمً 
 
 
 

 "أ تً الشمس"صورة لمارٌو مارٌانً وصورة من فٌلم : المرفمات
 ورغنمهرخان األرض الممدسة لموسٌمى األ/  حراسة األرض الممدسة: إنتاج

 organfestival@custodia.org: نًبرٌد إلكترو
 www.tsorganfestival.org: مولع إلكترونً

WhatsApp :+962 799 896 896 (نشرالء عدم الرخا)   

http://www.tsorganfestival.org/
mailto:organfestival@custodia.org
http://www.tsorganfestival.org/

