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Mubadala is a global investment company with a mandate
to create sustainable financial returns, supporting the
strategic objective of a globally integrated and diversified
economy for Abu Dhabi.
As an active investor, Mubadala invests in sectors that build
on our competitive advantages of talent, portfolio scale,
financial strength and global relationships.
Mubadala is a trusted partner, an engaged shareholder and a
responsible global company that is committed to ethics and
world-class standards.

In 2019 the Abu Dhabi Festival turns 16 years old and it remains as vibrant, relevant and
important as ever. A cultural celebration like no other, it continues to delight and inspire people
all over the world and we are all extremely proud of what it has achieved in building bridges
between nations, increasing cross-cultural understanding and contributing to the global
reputation enjoyed by Abu Dhabi as progressive, forward-thinking and ambitious. This success,
which we are all rightly proud of, would not have been achieved without the keen support from
H.H. Sheikh Mohamad bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme
Commander of the Armed Forces, who continues to lead our way forward. This success also
wouldn’t have been possible without the continuous support and guidance of our patron H.E.
Sheikh Nahayan Mabarak Al Nahayan, Minister of Tolerance.
At the Abu Dhabi Festival we have had to face and overcome monumental challenges to get
where we are today. To conceptualise and establish such a varied, dynamic and extensive
celebration of music, the arts and human endeavor, required enormous levels of belief,
dedication, persistence, skill and determination. And the result is an annual festival that is the
realisation of all that hard work – one that recognises that we are all the children of Zayed;
one that expresses the unique identity of this great nation and one that reflects our Founding
Father’s legacy, upholding the belief he had in his people, his vision for the UAE’s future, and
his determination that made the impossible possible.
All of which makes the theme for 2019’s Festival entirely appropriate, for this year we celebrate
the Culture of Determination and join the Special Olympic World Games Abu Dhabi. We
celebrate the achievements of the inspirational ‘people of determination’ who carry the flame
of insistent willpower, who face seemingly insurmountable challenges and achieve success
through sheer resolve.
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People of determination instill in us the passion to reach, to strive, and their achievements shine
as examples of bravery and persistence. We learn from them to exercise patience, to face the
hardship of the journey with endurance. We come to believe that success is not final, and failure
is not fatal. It is the courage to continue that counts.
Huda I. Alkhamis-Kanoo
Founder and Artistic Director, Abu Dhabi Festival
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ABOUT ABU DHABI FESTIVAL
Founded in 2004, the Abu Dhabi Festival was held initially under the patronage of the then
Minister of Information and Culture (and now Minister of Foreign Affairs and International
Cooperation) H.H. Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan. This was followed from 2007 to 2011
with the patronage of H.H. Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi
and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces. Today, the Festival is held under
the patronage of H.E. Sheikh Nahayan Mabarak Al Nahayan, UAE Minister of Tolerance.

A remarkable track record
of long-term growth.
An award-winning reputation.

The Abu Dhabi Festival is now acknowledged to be among the world’s best, successfully
positioning Abu Dhabi as a cultural destination and the region’s leading celebration of creativity
and the arts. Reflecting the vision of the UAE capital as an international cultural crossroads, the
Abu Dhabi Festival is rooted in the principles of the country’s founding father, the late Sheikh
Zayed bin Sultan Al Nahayan: tolerance, respect and enlightenment. As a thriving metropolis
that places art, education and culture to the fore, the Festival plays an intrinsic role by further
expanding the boundaries of creativity and innovation through the arts. Through its Headline
Programme as well as youth platforms and community programmes, it permeates the farthest
reaches of the UAE, engaging children, young people and adults while providing memorable
and meaningful experiences that unite visitors, residents and citizens alike.
Strengthened by a growing network of 30 international partners, each year the Festival brings
audiences together to enjoy unique experiences that testify to our common humanity and the
deep bonds we share. Always growing, always innovating, it brings the best of the world to Abu
Dhabi and takes the very best of Abu Dhabi to the world.
The 16th Abu Dhabi Festival Headline programme will feature more than 100 events, in 25
venues, 543 international artists, with 17 participating countries, more than 18 productions, two
co-productions, two commissions and six Arab World debuts.

ABOUT ADMAF
Since launching in 2006, Gulf Capital has become one of the region’s largest and
most successful alternative investment firms. Today, we celebrate over 10 years
of delivering long-term returns and industry leading results. Our award-winning
performance has made us the firm of choice for regional and global investors.
Gulf Capital is proud to sponsor ADMAFʼs Education & Community Programme
in the Year of Zayed.

The Abu Dhabi Festival is presented and organised by Abu Dhabi Music & Arts Foundation
(ADMAF). Founded in 1996, ADMAF is one of the oldest, not-for-profit cultural organisations
in the Arabian Gulf. Pioneering new artistic practices, it seeks to deepen global cross-cultural
dialogue and inspire a renewed interest in the creativity of the UAE and Arab world. Often in
partnership with leading national and international institutions, it delivers multidisciplinary
initiatives for people of all ages, backgrounds and nationalities through the Abu Dhabi Festival,
year-round youth platforms and community programmes.
ADMAF, P.O. Box 47488, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Tel: +971 2 333 6400 – Email: info@admaf.org
www.admaf.org
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ABU DHABI FESTIVAL 2019
Now in its 16th year, the Abu Dhabi Festival continues to be a beacon of cross-cultural
understanding, empowering and inspiring humanity across the globe. For 2019, this incredible
celebration of arts and culture features more than 100 events, 18 productions, two co-productions
and two commissions across 25 venues, with an illustrious mix of artists and genres across Opera,
Ballet, Orchestra, Jazz and Flamenco. Underscoring its commitment to championing global cultural
exchange, creativity and innovation in the arts and furthering its symphony of global cultures, in
2019 the Festival will celebrate the Republic of Korea as its ‘Country of Honour’.
This year the Festival’s central theme is the ‘Culture of Determination’, as it joins forces with the
Special Olympics World Games that are also taking place in the UAE capital during the month
of March, in celebration of everyone who battles against the odds to make a positive impact on
society. This theme is one each of us can relate to, and the brave Olympians who will be competing
here are inspirational human beings whose drive and determination, in the face of often great
adversity, should bring joy and hope to everyone.
Presenting more than 500 international artists from 17 different countries, and featuring
masterpieces by 18 different composers, Abu Dhabi Festival 2019’s headline programme includes
soulful performances by American mezzo-soprano, Joyce DiDonato with Orchestra il pomo d’oro,
directed by Maxim Emelyanychev; Korea’s first professional ballet company, the Korean National
Ballet; one of Korea’s leading theatre orchestras, the Korean Symphony Orchestra; award-winning
American jazz piano extraordinaire, composer, producer, educator and Quincy Jones Artist, Justin
Kauflin; Welsh bass-baritone, Sir Bryn Terfel; Sara Baras, considered one of the best flamenco
dancers and choreographers in the world; and, to conclude the Festival, a performance by the oldest
national ballet company, The Paris Opera Ballet, by George Balanchine.
The Festival will also host a compelling exhibition entitled Distant Prospects, presenting the
history of European landscape painting from the world-renowned LIECHTENSTEIN. The Princely
Collections, including permanent loans from The Hohenbuchau Collection and other private
collections. Exhibited for the first time in the Middle East, these artworks – some of the world’s
most important – survey the history of landscape painting over the course of several centuries and
the exhibition will feature key figures in the Late Renaissance and Baroque artistic movements.
Parallel to the exhibition, an engaging educational programme will inspire visitors with panel
discussions, guided tours and creative workshops. Extending the programme further afield, a
specially designed residency will offer a unique experience for five practicing Emirati artists who
will be given the opportunity to visit Vaduz and Vienna through a diverse itinerary of cultural
engagements.
In line with its legacy to champion culture in all its forms, the Festival will also recognise
outstanding achievements in the music industry by prolific musical pioneers through the Abu
Dhabi Festival Awards. This year’s recipients include Joyce DiDonato, in recognition of her life long
contribution to music; Aurélie Dupont, for her outstanding devotion to the art of ballet; Barenboim
– Said Akademie, for its commitment to building bridges through arts and culture; and the late
Ousha bint Khalifa Al Sweidi in honour of her exceptional contributions to Emirati poetry.

JOYCE DIDONATO

IN WAR & PEACE:
HARMONY THROUGH MUSIC
Thursday 24 January, 8pm
Emirates Palace Auditorium
The multi Grammy Award-winning mezzo-soprano singer, Joyce
DiDonato, is bringing her towering vocal talents from America to
Abu Dhabi, to perform with Italy’s dynamic and world-renowned
il pomo d'oro orchestra. Under the baton of charismatic
conductor Maxim Emelyanychev, In War & Peace will combine
some of the most powerful works by Handel, Purcell and other
opera luminaries, culminating in a truly unforgettable night of
rousing music and a voice that The Times described as “nothing
less than 24-carat gold”.

Arab World Debut
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PROGRAMME
INTERVAL

il pomo d’oro Orchestra

30’

Maxim Emelyanychev, Harpsichord/Director
Ralf Pleger, Stage Director

WAR

PEACE

HANDEL: Scenes of horror, scenes of woe
(Storgè)
5’

PURCELL: They tell us that
you mighty powers (Orazia)

4’

Jeptha (1752)
HANDEL: Crystal streams in
LEO: Prendi quel ferro, o barbaro! (Andromaca)
7’
Andromaca (1742)
DE CAVALIERI: Sinfonia Rappresentatione di
anima e di corpo
2’
[Instrumental]

[Instrumental]
5’

Dido and Aeneas (1689)
HANDEL: Pensieri, voi mi tormentate (Agrippina)
7’
Agrippina (1709)
GESUALDO: Tristis est anima mea

4’

[Instrumental]
HANDEL: Lascia ch’io pianga (Almirena)
Rinaldo (1711)

8:30’

(Susanna)
ARVO PÄRT: Da pacem, Domine

4’

HANDEL: Augelletti, che cantate

5:30’

(Almirena)

PURCELL: Ciaconna in sol min for 3 violins and
basso
3’

PURCELL: Dido’s Lament (Dido)

murmurs flowing

5:30’

HANDEL: Dopo Notte
(Ariodante)

6’

IN WAR & PEACE: HARMONY THROUGH MUSIC
BY JOYCE DIDONATO

The pendulum of human history has continuously swung between despair and hope, horror and
bliss, chaos and tranquility. We are a restless bunch, prone to desperation, separation and fear in
some moments, and yet, mercifully, to optimism, aspiration and generosity in others.
As a citizen of the world in 2016 the temptation to spiral down into the turmoil and pessimism that
seemingly permeates all corners of our lives can overwhelm me at times, and the temptation to
simply give into the dispiriting din of upheaval can devastate the spirit. And yet, I'm a belligerent,
proud, willing optimist.
And so I ask myself: Is it possible to find a sincere and lasting peace within such deafening chaos?
And if so, how do I access it? Is it conceivable that there exists an alternative to simply surrendering
to the inevitable noise and our base fears, and instead to bravely choose serenity, audaciously
silencing those fears?
Creators of great art have been depicting atrocity and pandemonium side-by-side with tranquility
and equanimity for centuries, boldly showing us both our brutal nature and our elevated humanity.
Art unifies, transcends borders, connects the disconnected, eliminates status, soothes turmoil,
threatens power and the status-quo, and gloriously exalts the spirit. Art is a valiant path to peace.
With the help of Handel and Purcell, among other masterful artists, I respectfully invite you look
at the interwoven worlds of external conflict and serenity, of internal war and peace, and to
contemplate where you wish to reside within yourself.
Ultimately and unquestionably the power to bravely tip the scales towards peace lies firmly within
every single one of us.
And so I ask you: In the midst of chaos, how do you find peace?

HOW DO YOU FIND PEACE?
‘AL SALAM ALAIKUM’ Peace be upon you… I come from a culture where this is how we greet
each other every day. Peace is central to our being. It is the first thing we say to each other
in greeting and it is the last thing we wish upon them when we leave. What a wonderful
expression of love and compassion.
I am a child of love and compassion, of respect and tolerance. Each and every person who finds
these values in their heart can discover peace. It is a choice.
I choose peace because I believe in the power of knowledge, dialogue and understanding. I will
never cease to believe in the promise of culture to make peace.

We musicians bring harmony, beauty, and peace to the world. The ancient Greeks used to say
that everything that evokes beauty is also good and just, and vice versa. Through music, we
must find these elements to feed humanity around the world – to bring harmony and peace to
people through love: love that, as Dante says, “moves the Sun and the other stars.”
Riccardo Muti, Conductor

For outer peace each, one of us has to find her or his inner peace. Silence is the beginning and
the end of all music, and we have to treasure that in this very noisy world of ours.

H.E. Huda I. Alkhamis-Kanoo, Founder of Abu Dhabi Music & Arts Foundation
Andras Schiff, Pianist

By keeping in the front of my mind words penned by Unitarian Minister Theodore Parker (18101860) and used to great effect by Martin Luther King: “The arc of the moral universe is long but
it bends toward justice.”

For me the most desirable peace is that which embraces me at my home in the English
countryside; landscape, birdsong, trees, children's laughter, water, the flight of the Red Tailed
Kites that have nested high in a large tree.

Ruth Bader Ginsburg, United States Supreme Court Justice
Sir Patrick Stewart, Actor

Peace is found in a walk-in solitude upon a shore, listening to the breaths of the ocean, feeling
the shifting sands underfoot, looking at the sun setting, and with it the end of a day, knowing
that with the blessing of Allah, tomorrow will be a better day. True peace is the peace within.
Dr. Fahad AlKindi, Geophysicist for Petroleum Development in Oman

Find a way to overpower our criminal government. That’s what our movement Intellectuals
Unite (IoU – We owe you a world) is trying to do. We want to stop the chaos and wrecking, and
find peace.
Vivienne Westwood, Fashion Designer, Icon, Activist

First, I think about the chaotic city with gunfire, a lot of noise around and fire trucks and I think
about the bird perched on the window sill of a building at peace resting after doing what God
created him to do, and I find my peace.

In the midst of battle the smoke will always clear, the gunfire always stops, and the skies always
clear. All we can do is mentally prepare for the next wave and hope it never comes.
Corporal Aaron Bono, USMC (Iraq 2003, Afghanistan 2004)

I spend time with friends, family, and loved ones, as love is the reason of life and life is the
reason of love. They are the ones who will turn your chaos into peace.
Victor Palazzo, 11-year old, Beirut

The singer, when properly prepared, experiences living in the present moment; it is a wonderful
feeling of ‘now’ and of being fully alive, yet in deep peace as each bar of music unfolds. These
moments can also happen under any circumstances, not only in performance. When one is
conscious of them and can fully accept whatever life has in store for us ‘now’, the same sense
of living to the fullest in the deep peace which is our birth-right is possible for us all.

Daniell James, member of the Dallas Street Choir for the Homeless
Dame Janet Baker, Mezzo-Soprano

JOYCE DIDONATO: MEZZO-SOPRANO
Multi Grammy Award-winner of the 2016 Best Classical Solo Vocal Album for Joyce and Tony: Live
at Wigmore Hall and the 2012 Best Classical Vocal Solo, Kansas-born Joyce DiDonato entrances
audiences across the globe, and has been proclaimed “perhaps the most potent female singer of
her generation” by the New Yorker. With a voice “nothing less than 24-carat gold” according to
The Times, Joyce has soared to the top of the industry both as a performer and a fierce advocate
for the arts, gaining international prominence in operas by Handel and Mozart, as well as through
her wide-ranging, acclaimed discography. She is also widely acclaimed for the bel canto roles of
Rossini and Donizetti – the Financial Times judging her recent performances as Elena La donna del
Lago as “simply the best singing I've heard in years”.
Much in demand on the concert and recital circuit, she has recently held residencies at Carnegie Hall
and at London’s Barbican Centre, toured extensively in South America, Europe and Asia, and
appeared as guest soloist at the BBC’s Last Night of the Proms. Recent highlights in opera have
included her first Semiramide in a new production at the Bavarian State Opera, her first Didon Les
Troyens under John Nelsons, her first Charlotte Werther for The Royal Opera under Sir Antonio
Pappano, the title role in Maria Stuarda at the Metropolitan Opera, for The Royal Opera and at the Liceu
in Barcelona; as well as the title role in Ariodante on tour with the English Concert and Harry Bicket.
Opera highlights in Joyce’s 2017/18 season included Cendrillon and her first Adalgisa Norma for
the Metropolitan Opera, a return to the Royal Opera House as Semiramide under Sir Antonio
Pappano, and the role of Sister Helen in Heggie’s Dead Man Walking at the Teatro Real Madrid,
as well as in a staged performance at the Barbican Centre with the BBC Symphony Orchestra.
In concert, Joyce joined the Rotterdam Philharmonic under Yannick Nézet-Séguin, the Berlin
Philharmonic under Sir Simon Rattle and the Kansas City Symphony Orchestra under Michael
Stern. She has also toured throughout Europe with il pomo d’oro performing In War & Peace and
gave recitals at London’s Wigmore Hall with the Brentano Quartet and at the Royal Opera House
with Pappano accompanying.
An exclusive recording artist with Erato/Warner Classics, Joyce’s most recent release In War &
Peace won the 2017 Best Recital Gramophone Award. Other recordings include Stella di Napoli, a
sumptuous bel canto banquet including little-known gems alongside music by Bellini, Rossini and
Donizetti. Her Grammy Award-winning recording Diva Divo comprises arias by male and female
characters, celebrating the rich dramatic world of the mezzo-soprano. The following recording,
Drama Queens, was exceptionally well received, both on disc and on several international tours.
A retrospective of her first 10 years of recordings entitled ReJoyce! was released in 2013. Other
honours include the Gramophone Artist of the Year and Recital of the Year awards, four German Echo
Klassik Awards as Female Singer of the Year, and an induction into the Gramophone Hall of Fame.

IL POMO D’ORO

The orchestra il pomo d'oro was founded in the year 2012, uniting a group of young musicians who
are among the best to be found worldwide for authentic interpretation on period instruments.
They form an ensemble of outstanding quality, combining stylistic knowledge, highest technical
skills, and artistic enthusiasm. Since 2016, the young Russian, Maxim Emelyanychev, who is
also a harpsichord-, fortepiano- and cornetto soloist, is the chief conductor of il pomo d'oro.
The orchestra has a special focus on recording, performing and rediscovering masterpieces
of the opera from the Baroque to the Belcanto period, and for this, as well as for solo recitals,
collaborates with world-class singers. With its own instrumental soloists and additional guests, it
also performs and records a variety of instrumental music in various formations. il pomo d'oro is
a regular guest in prestigious concert halls and theatres, such as the Théâtre Royal in Versailles,
Theater an der Wien, Théâtre des Champs Elysées, Wigmore Hall, Barbican Centre, Herkulessaal
München, Bozar Brussels and Carnegie Hall.
The name of the orchestra refers to the title of an opera by Antonio Cesti, composed for the
wedding of Emperor Leopold I of Austria with Margarita Teresa of Spain, in Vienna during 1666.
The opera was the final part of an imperial celebration of incredible multi-medial splendour,
starting with fireworks consisting of 73,000 rockets and a horse-ballet of 300 horses. With its 24
different stage sets and stunning special effects, like collapsing towers, flying gods and sinking
ships, Il Pomo d’Oro was probably the most excessive and expensive operatic production in the
then young history of the genre. It provided roles for 50 singers, and it lasted 10 hours – 10 hours
of magnificent spectacle and beautiful music.

MAXIM EMELYANYCHEV

Maxim Emelyanychev is an outstanding representative of the rising generation of very young
conductors. Born in 1988 to a family of musicians, Emelyanychev first studied conducting at the
Nizhny Novgorod Music School, then continued his education in the conducting class of Gennady
Rozhdestvensky in Moscow State Tchaikovsky Conservatory, and fortepiano and harpsichord
classes of Maria Uspenskaya. He is a prize-winner of numerous international competitions,
among them: Hans von Bülow piano competition (Meiningen, 2012), Musica Antica harpsichord
competition (Brugge, 2010) and Volkonsky harpsichord competition (2010, Moscow).
Emelyanychev made his conducting debut at the age of 12 and has since then conducted both
baroque and symphonic orchestras. He collaborates with renowned artists such as Riccardo
Minasi, Max Emanuel Cencic, Xavier Sabata, Julia Lezhneva, Sophie Karthäuser, Franco Fagioli,
Dmitry Sinkovsky, Marie-Nicole Lemieux, Alexei Lubimov, Theodor Currentzis, Patrizia Ciofi, Katia
and Marielle Labèque, and Joyce DiDonato.
He leads il pomo d’oro in its many various projects, concerts and operas, his career with
symphonic orchestras having started with numerous Russian orchestras – the National
Philharmonic of Russia, Soloists of Nizhny Novgorod and Nizhny Novgorod Philharmonic among
others. Internationally he performed with the Sinfonietta Sofia, Sinfonia Varsovia and the Real
Orquesta Sinfonica de Sevilla, who invited him to conduct a production of Don Giovanni at Teatro
de la Maestranza in November 2014.
The 2018/19 season has seen Emelyanychev leading the Netherlands Philharmonic Orchestra, the
Real Orquesta Sinfonica de Sevilla, the Orchestra della Svizzera Italiana, the Orchestre National du
Capitole de Toulouse, the Tokyo Symphony Orchestra, the Royal Philharmonic Orchestra and the
Orchestra of the Age of Enlightenment at the Glyndebourne Festival. He has also been bestowed
the highest Russian theatre award – the Golden Mask – as harpsichordist in the stage production
of Mozart’s Nozze di Figaro by Perm Opera Theatre (CD Sony Classics) and, his album with Joyce
DiDonato, In War & Peace: Harmony Through Music, won the prestigious Gramophone Award in
October 2017.

RALF PLEGER

MANUEL PALAZZO
Studying classical ballet from an early age at the Teatro Colon in his native Argentina, Manuel
Palazzo has traveled the globe participating in both modern and classical dance, opera, theater,
film and TV. A regular at the Metropolitan Opera (NY), as well as a featured dancer at the Teatro
Liceu (Barcelona) and Teatro Real (Madrid), he has collaborated with directors Sir David McVicar,
Harold Prince, Laurent Pelly and Robert Lepage. Dance credits include participation with Carcalla
Dance Theater (Beirut), Belgrade National Theater (Serbia), Lanonima Imperial Dance Company
(Barcelona), French Cultural Center (Kinshhasa) and Teatro Colon (Buenos Aires). Film and TV
credits include Blood Ties (Dir. Guillaume Canet) and Boardwalk Empire (Dir. Martin Scorsese).

Coming from a musical and theatrical background, Ralf Pleger has been internationally acclaimed
for his innovative music films and film portraits of notable personalities. The musical feel of his
films, the suggestive imageries and unorthodox narrative styles are award-winning signature
features. Awards include the Public Award of the World Film Festival Montreal, and the ECHO
Klassik Award. His film Wagnerwahn received a nomination for the International Emmy Award.
Starring opera superstar Joyce DiDonato in the title role, Ralf Pleger created his latest cinematic
production The Florence Foster Jenkins Story in 2016. The film tells the unbelievable story of the
“worst singer of all time” in a flamboyant mix of drama and documentary.
Ralf Pleger studied Musicology; Art History; and Italian in Berlin and Milan. Freelancing as a
dramaturge he contributed to various international Opera productions, including the Berlin State
Opera – Unter den Linden, and the Innsbrucker Festwochen. He simultaneously worked as an
author and director for various film productions and television broadcasters.
As a film director, Ralf Pleger has worked together with internationally renowned artists
from various fields, such as Daniel Barenboim, Plácido Domingo, Anne-Sophie Mutter, Teodor
Currentzis, Cameron Carpenter, Vivienne Westwood and Donna Leon.
Ralf Pleger's staging of In War & Peace adds a new dimension to his long-term artistic relationship
with Joyce DiDonato. Together with the multi-faceted opera singer and the light artist Henning
Blum, he developed a concept which is based on a suggestive light design and enhances the
concert programme with a contemporary, non-literal, yet cohesive narrative. The challenge of
reconciliation can be seen as one of the key inspirations for the show.

YOUSEF ISKANDAR
Yousef Iskandar is a visual artist working with
video, photography, performance and art
installations. He was born in 1983 in Lebanon.
Through his 10 years of experience he has
worked in the art department of Yehya Saade's
production house, Over Beirut, and he designs
and conducts workshops across Europe.
Yousef is based in Berlin and Barcelona,
where he continues to experiment and play
with his multi-disciplinary artistic expression,
stretching borders and defying categories and
restrictions.

HENNING BLUM

Henning Blum is a freelance gaffer and lighting designer, residing both in Berlin and Hamburg in
Germany.
Henning has been in the film industry for 17 years and has worked on more than 70 films, including
feature films for all German networks and ARTE, with companies such as UFA Fiction, Network
Movie, Constantin Film and Oscar-winning company, Wiedemann&Berg.
He also did the lighting for several movies for the cinema, working twice with Fatih Akin, winner at
Cannes Film Festival, and international DOPs, Sonja Rom and Ngo The Chau. He has also designed
the lighting for 120 commercials and 30 music videos.
His latest film, The Florence Foster Jenkins Story, starring Joyce DiDonato, was shown in
November 2016 in cinemas across Europe. He was also responsible for the lighting design of the
artistic Tableaus Vivantes.
Henning studied at the HAW (University of Applied Sciences) in Hamburg and is a member of the
BVB, the union of lighting tech in Germany.

IN WAR & PEACE:
ORCHESTRA ROSTER JANUARY 2019

CREDITS
Joyce DiDonato: Mezzo-soprano and Executive Producer
Maxim Emelyanychev: Director and Harpsichord

VIOLINS I

Manuel Palazzo: Choreographer and Dancer

Zefira Valova

Ralf Pleger: Stage Director

Edson Scheid

Henning Blum: Lighting Designer

Dimitrios Karakantas

Yousef Iskandar: Video Designer

Fani Vovoni

Anna Fusek: Solo Flute

VIOLINS II

Tour Management: Askonas Holt

Alfia Bakieva

Greeting Cards: Hallmark

Daniela Nuzzoli

Joyce DiDonato’s gowns by Vivienne Westwood

Maya Kadish

Costume of Manuel Palazzo by Lasha Rostobaia

Anna Fusek [violin and flute]

Makeup by M.A.C.

VIOLA

This project has been made possible by generous philanthropic support. Joyce DiDonato would
like to thank The Pure Land Foundation for its generous support (HYPERLINK "http://www.
purelandfoundation.com" www.purelandfoundation.com).She would also like to thank Five Arts
Foundation as recommended by Helen Berggruen, Susan and John Singer, Helen and Peter Bing,
The Howard and Sarah D. Solomon Foundation and Marnie and Kern Wildenthal and Paul Sekhri
for their additional support.

Giulio D’Alessio
Gamba
Noelia Reverte
Celli
Ludovico Minasi
Cristina Vidoni
Bass
Davide Nava

SPECIAL THANKS

Theorbo
Gianluca Geremia
Oboe and Flute

Carey Beebe is probably the most traveled and best-known Australian harpsichord maker. After
a music degree and three performance diplomas he became more interested in harpsichord
construction, and trained at the prominent American workshop of D. Jacques Way.

Roberto de Franceschi

In 1982 he was made the youngest ever International Agent for Zuckermann Harpsichords Inc. and
since 1999 has been working exclusively with Marc Ducornet and THE PARIS WORKSHOP.

Basson and Flute

He has scrutinised original instruments in museums and private collections, and maintained or
prepared instruments for concerts, broadcasts or recordings on six continents.

Katrin lazar

Carey Beebe made, and tuned, the harpsichord played during this performance.

ABU DHABI FESTIVAL 2019 AT A GLANCE
Distant Prospects

Festival in the Park

European Landscape Paintings from
LIECHTENSTEIN. The Princely
Collections

Stand-up Comedy Performances

Tuesday, 26 February Monday, 25 March 2019
Manarat Al Saadiyat

Thursday, 28 February Friday, 1 March 2019
Umm Al Emarat Park

Joyce DiDonato

Korean National Ballet
'Giselle'

In War & Peace: Harmony Through
Music

Thursday, 24 January 2019
Emirates Palace Auditorium

Thursday, 7 March 2019
Emirates Palace Auditorium

Korean Symphony
Orchestra

Justin Kauflin in Concert
'Coming Home'

2019 لمحة موجزة عن مهرجان أبوظبي
المهرجان في
الحديقة
عروض كوميدية حية

- فبراير28 ،الخميس
2019  مارس1 ،الجمعة
حديقة ام اإلمارات

2019  مارس25 ،اإلثنين
منارة السعديات

فرقة الباليه الكورية
الوطنية
”“جيزيل

-  فبراير26 ،الثالثاء

جويس دي دوناتو
 تفاهم من..“في الحرب والسالم
”خالل الموسيقى

2019  مارس7 ،الخميس
مسرح قصر اإلمارات

2019  يناير24 ،الخميس
مسرح قصر اإلمارات

جاستين كافلين
”“عائد إلى المنزل

األوركسترا الكورية
السيمفونية

Conducted by Maestro Chi-Yong Chung,
Featuring Pianist Jae-Hyuck Cho

،بقيادة المايسترو تشي يونغ تشانغ
ومشا ركة عازف البيانو جاي هيوك تشو

Friday, 8 March 2019
Emirates Palace Auditorium

Monday, 11 March 2019
The Black Box, The Arts Center at
NYU Abu Dhabi

'Tosca'

'Stand Up for Inclusion'
Featuring Sumi Jo

The Art of Sir Bryn Terfel with
Kristine Opolais, Vittorio Grigolo and
Sinfonia Cymru

آفاق بعيدة
،أعمال فنية للطبيعة األوروبية
- مجموعة المقتنيات األميرية
لختنشتاين

Special Arts Festival Korea

Friday, 15 March 2019
Emirates Palace Auditorium

Saturday, 16 March 2019
Emirates Palace Auditorium

'Sombras'
by Sara Baras

The Paris Opera Ballet
‘Jewels’
by George Balanchine

Thursday, 21 March 2019
Emirates Palace Auditorium

Friday, 29 March Saturday, 30 March 2019
Emirates Palace Auditorium

2019  مارس11 ،اإلثنين
مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي

”“معًا لإلندماج
مع سومي جو

2019  مارس8 ،الجمعة
مسرح قصر اإلمارات

”“توسكا

 كوريا- مهرجان الفنون الخاص

السير برين تيرفل مع كريستين
أوبواليس وفيتوريو غريغولو
وأوركسترا كامري

2019  مارس16 السبت
مسرح قصر اإلمارات

2019  مارس15 ،الجمعة
مسرح قصر اإلمارات

باليه دار أوبرا باريس
”“جولز
لجورج باالنشين

”“سومبراس
لسارا باراس

،يومي الجمعة والسبت
2019  مارس30  و29
مسرح قصر اإلمارات

2019  مارس21 ،الخميس
مسرح قصر اإلمارات

في الحرب والسالم:
الئحة أعضاء فرقة األوركسترا  -يناير2019
كمان 1

المشاركون
جويس دي دوناتو :الميتزو -سوبرانو والمنتج التنفيذي
مكسيم إيميليانتشيف :قائد أوركسترا وعازف هاربسيكورد
مانويل باالزو :راقص ومصمم رقص

زيفيرا ڤالوڤا

رالف بليجر :المخرج المسرحي

إدسون شايد

هانينج بلوم :مصمم اإلضاءة

ديمتريوس كاراكانتاس

يوسف اسكندر :مصمم الفيديو

فاني ڤوڤوني

آنا فيوسيك :فلوت  -عزف منفرد

كمان 2

إدارة الجولة :أسكوناس هولت

ألفيا باكييڤا

بطاقات الترحيبHallmark :

دانييال نوزولي

أثواب جويس ديدوناتو من تصميم فيفيان ويستوود

مايا كاديش

مالبس مانويل بالزو من تصميم الشا روستوبيا

آنا فوزيك (كمان وفلوت)
ڤيوال
جيليو داليسيو
جامبا

المكياجM.A.C :

تم إنجاز هذا المشروع بفضل الدعم الخيري السخي؛ وتود جويس دي دوناتو أن تتوجه بجزيل الشكر إلى مؤسسة
"بيور الند" ( )www.purelandfoundation.comعلى دعمهم الكبير .كما تشكر أيضًا مؤسسة "فايف آرتس"،
وهيلين بيرجرون ،وسوزان وجون سينغر ،وهيلين وبيتر بينغ ،ومؤسسة "هوارد وسارة سولمون" ،ومارني وكيرن
ويلدنثال ،وبول سيكري..

نويال ريڤيرتي
تشيللو
لودڤيجو ميناسي
كريستينا ڤيدوني
باس

شكر خاص

داڤيد ناڤا
ثيربو
جان لوكا جيرميا
أوبوا وفلوت
روبيرتو دي فرانشيسكي
باسون وفلوت
كاترين الزار

كاري بيبي هو على األرجح األسترالي األشهر عالميًا في صناعة آالت الهاربسيكورد .فبعد حصوله على شهادة
اختصاص في الموسيقى و 3شهادات دبلوم في األداء ،أصبح بيبي أكثر اهتمامًا في صناعة آالت الهاربسيكورد
وتخصص بهذا المجال في ورشة الخبير األمريكي ديفيد جاك واي.
وفي عام  ،1982كان بيبي أصغر وكيل دولي لشركة "زاكرمان هاربسيكورد" .ومنذ عام  ،1999أصبح يعمل بشكل
حصري لدى ورشتي "مارك دوكورنيت" و"باريس وورك شوب".
ويعنى بيبي أيضًا بفحص اآلالت الموسيقية األصلية في المتاحف ومجموعات المقتنيات الخاصة ،كما يعمل على
صيانة وتجهيز اآلالت الموسيقية للحفالت أو البرامج اإلذاعية أو شركات التسجيل في جميع أنحاء العالم.

هينينج بلوم

هينينج بلوم هو مصمم وفني إضاءة مقيم في برلين وهامبورغ عمل لمدة  17عامًا في قطاع صناعة األفالم على
أكثر من  70فيلمًا بما فيها أفالم طويلة لصالح شبكات التلفزة األلمانية ومحطة أرتيه  Arte -األلمانية الفرنسية،
ومع شركات معروفة مثل  ،UFA Fictionو  ،Network Movieو  ،Constantin Filوشركة Wiedemann&Berg
الحائزة على جائزة أوسكار.
وقام بلوم بتنفيذ أعمال اإلضاءة للعديد من األفالم السينمائية ،وعمل مرتين مع المخرج فاتح آكين الحائز على
جائزة مهرجان كان السينمائي ،وكذلك مديري التصوير العالميين سونجا روم ونجو تشاو .وتولى بلوم أيضًا أعمال
اإلضاءة لـ  120إعالنًا تجاريًا و 30كليبًا غنائيًا.
وتم عرض آخر األفالم التي عمل فيها بلوم  -وهو "قصة فلورنس فوستر جنكيز" من بطولة جويس دي دوناتو-في
نوفمبر  2016عبر دور السينما في جميع أنحاء أوروبا .وكان مسؤو ً
ال أيضًا عن تصميم اإلضاءة لبعض أعمال الصور
الحية (.)Tableaus Vivantes
درس بلوم في جامعة هامبورغ للعلوم التطبيقية ،وهو عضو في اتحاد تقنيات اإلضاءة في ألمانيا (.)BVB

رالف بليجر

مانويل باالزو
درس مانويل باالزو الباليه الكالسيكي منذ سن مبكرة في مسرح كولون ببلده األم األرجنتين؛ وسافر حول العالم
للمشاركة في باقة غنية من عروض الرقص المعاصر والكالسيكي ،والعروض األوبرالية والمسرحية والسينمائية
والتلفزيونية .ويشارك باالزو بانتظام في عروض "أوبرا متروبوليتان" (نيويورك) ،وهو أيضًا من الراقصين األساسيين
في "تياترو ليتشو" (برشلونة) ،و"تياترو ريال" (مدريد) ،وعمل مع عدد من المخرجين أمثال السير ديفيد ماكفيار،
وهارولد برينس ،ولوران بيلي ،وروبرت ليباج .كما تنطوي مسيرته المهنية على العديد من المشاركات المتميزة مع
"فرقة كركال للرقص" (بيروت) ،ومسرح بلغراد الوطني (صربيا) ،و"شركة النونيما للرقص االمبراطوري" (برشلونة)،
والمركز الثقافي الفرنسي (كينشاسا) ،ومسرح مولون (بيونس آيرس) .وعلى الصعيد السينمائي والتلفزيوني ،شارك
باالزو في فيلم "روابط الدم" ( Blood Tiesللمخرج غيليوم كانيه) ،والمسلسل التلفزيوني "امبراطورية بوردوورك"
( Boardwalk Empireللمخرج مارتن سكورسيزي).

نظرًا لخلفيته الموسيقية والمسرحية ،حقق رالف بليجر شهرة عالمية بأفالمه الموسيقية المبتكرة وأفالم السير
لبعض من أبرز الشخصيات .وكان الحس الموسيقي ألفالمه وتصويره اإليحائي ،وأساليبه السردية غير
الذاتية
ٍ
التقليدية من بين الخصائص الفنية التي أكسبته العديد من الجوائز ومنها الجائزة العامة في مهرجان األفالم
العالمي بمونتريال ،وجائزة "إيكو كالسيك" ( .)ECHO Klassik Awardكما ترشح فيلمه  Wagnerwahnلنيل جائزة
"إيمي" الدولية.
وفي عام  ،2016قدم بليجر آخر أعماله السينمائية وهو فيلم "قصة فلورنس فوستر جنكيز" من بطولة مغنية
األوبرا الشهيرة جويس دي دوناتو .ويروي الفيلم قصة "أسوأ مغنية عبر التاريخ" ضمن مزيج مبهرج من الدراما
واألفالم الوثائقية.
درس رالف بليجر الموسيقى وتاريخ الفن واللغة اإليطالية في برلين وميالنو؛ وعمل كاتبًا مسرحيًا مستق ً
ال ساهم
بتأليف عدد من عروض األوبرا العالمية بما في ذلك دار األوبرا في برلين  -أونتر دين ليندن ،ومهرجان إنسبروك .وعمل
كذلك مخرجًا ومؤلفًا في الوقت نفسه للعديد من األفالم والبرامج التلفزيونية.
وكمخرج ،تعاون بليجر مع العديد من الفنانين المشهورين عالميًا في مجاالت مختلفة مثل دانييل بارينبويم،
وبالسيدو دومينغو ،وآن صوفي موتر ،وتيودور كورنستانز ،وكاميرون كاربنتر ،وفيفيان ويستوود ،ودونا ليون.
ويضيف بليجر في عمله األوبرالي الجديد "في الحرب والسالم :تفاهم من خالل الموسيقى" بعدًا جديدًا لعالقته
الفنية مع مغنية األوبرا متعددة المواهب جويس دي دوناتو ،كما تعاون مع فنان الضوء هينينج بلوم لتطوير
مفهوم يعتمد على تصميم اإلضاءة اإليحائي لتعزيز العرض بسرد عصري متماسك وإن كان غير حرفي .ويمكن
اعتبار هذا التناغم واحدًا من مصادر اإللهام الرئيسية للعرض.

يوسف اسكندر
يوسف اسكندر هو فنان بصري موهوب في مجاالت
الفيديو والتصوير الفوتوغرافي وعروض األداء واألعمال
الفنية التركيبية ،ولد في لبنان عام .1983
يمتلك يوسف اسكندر خبرة فنية تمتد لعشر سنوات،
حيث عمل في القسم الفني لشركة يحيى سعادة
لإلنتاج الفني "أوفر بيروت" ،كما صمم ونظم العديد
من ورش العمل الفنية في أوروبا.
يقيم اسكندر في برلين وبرشلونة ،حيث يواصل صقل
تجربته اإلبداعية عبر أشكال متنوعة من التعبير الفني
التي يوسع من خاللها آفاقه ويتحدى التصنيفات
والقيود.

أوركسترا "إيل بومو دورو"

تأسست أوركسترا "إيل بومو دورو" اإليطالية العريقة في عام  ،2012وتضم مجموعة من أبرز الموسيقيين الشباب
وأمهرهم في العزف على آالت موسيقية تعود لفترات زمنية متعددة .وتجمع الفرقة الجودة الفائقة مع
المعرفة الفنية الواسعة ،وأرقى المهارات التقنية ،والشغف الفني العالي .ومنذ عام  ،2016تولى الشاب الروسي
مكسيم إيميليانتشيف  -وهو عازف منفرد على آالت الهاربسكورد والبيانو الكالسيكي والكورنيت -دور القائد
الرئيسي لألوركسترا .وتركز األوركسترا بشكل خاص على أعمال التسجيل ،واألداء ،وإعادة استكشاف روائع األوبرا؛
وانتهاء بعصر بيلكانتو ،فض ً
ال عن إقامة الحفالت الموسيقية المنفردة ،والتعاون مع نخبة من
بدءًا من عصر الباروك
ً
المغنين العالميين .وبالتعاون مع عازفيها المنفردين والعازفين الضيوف ،تؤدي أوركسترا "إيل بومو دورو" وتسجل
أيضًا باقة متنوعة من الموسيقى مع توليفات مختلفة من اآلالت .وهي زائر دائم في أهم القاعات الموسيقية
والمسارح المرموقة ،بما فيها "المسرح الملكي" في فرساي؛ ومسرح "أن دير فيينا"؛ ومسرح "الشانزيليزيه" في باريس؛
و"قاعة ويغموري"؛ ومركز "باربيكان"؛ ومسرح "هيركوليسال ميونيخ"؛ و"بوزار" (بروكسل)؛ وقاعة "كارنيجي هول".
ويعود اسم األوركسترا إلى عنوان األوبرا التي أ ّلفها أنطونيو سيستي خصيصًا لحفل زفاف إمبراطور النمسا ليوبولد
األول وملكة إسبانيا مارغريتا تيريزا في فيينا عام  .1666وكانت األوبرا الجزء األخير من الحفل اإلمبراطوري الذي
انطوى على العديد من األشكال االحتفالية الرائعة؛ بدءًا من األلعاب النارية التي تضمنت  73ألف سهم ناري ،وعرضًا
لباليه األحصنة مكونًا من  300حصان .ومع  24منصة مختلفة ،والمؤثرات الخاصة المدهشة مثل انهيار األبراج؛
حذف (واآللهة المحلقة)؛ والسفن الغارقة ،يرجح أن أوبرا "إيل بومو دورو" كانت اإلنتاج األوبرالي األضخم واألكثر
ً
كلفة في تاريخ هذا النوع الموسيقي الذي كان جديدًا حينها .وتضمن العرض األوبرالي المذهل  50دورًا غنائيًا،
واستغرق عشر ساعات من الموسيقى الساحرة.

مكسيم إيميليانتشيف

يعتبر مكسيم إيميليانتشيف نموذجًا بارزًا لجيل ناشئ من قادة األوركسترا الشباب .ولد إيميليانتشيف عام
ً
بداية في كلية "نيجني نوفغورود" للموسيقى ،ثم تابع تعليمه
 1988لعائلة من الموسيقيين ،ودرس الموسيقى
في مجال قيادة األوركسترا على يد المايسترو جينادي روزديستفنسكي في "كونسرفاتوار تشايكوفسكي
الحكومي" في موسكو ،والعزف على آلتي الهاربسكورد والبيانو الكالسيكي تحت إشراف ماريا أوسبنسكايا .وفاز
بعدة جوائز في العديد من المسابقات العالمية مثل "هانز فون بولوف" للعزف على البيانو (مينينجن،
إيميليانتشيف
ّ
 ،)2012و"ميوزيكا أنتيكا" للعزف على الهاربسكورد (بروج )2010 ،و"فولكونسكي" للعزف على الهاربسكورد (،2010
موسكو).
قاد إيميليانتشيف فرقة أوركسترا ألول مرة في سن الثانية عشرة ،ومنذ ذلك الحين قاد العديد من فرق
أوركسترا موسيقى الباروك السيمفونية .وتعاون إيميليانتشيف مع فنانين مشهورين أمثال ريكاردو ميناسي،
وماكس إيمانويل سنسيتش ،وكزافييه ساباتا ،وجوليا ليزنيفا ،وصوفي كارتهوزر ،وفرانكو فاجيولي ،وديمتري
سينكوفسكي ،وماري نيكول لوميو ،وألكسي لوبيموف ،وثيودور كورنتزيس ،وباتريزيا سيوفي ،وكاتيا ومارييل البيك،
وجويس ديدوناتو.
وقاد إيميليانتشيف أوركسترا "إيل بومو دورو" في العديد من مشاريعها وحفالتها الموسيقية وعروض األوبرا
المختلفة .وبدأ مسيرته مع فرق األوركسترا السيمفونية بقيادة العديد من فرق األوركسترا الروسية أمثال
"األوركسترا الوطنية الفلهارمونية الروسية" ،والعازفين المنفردين من مدرسة "نيجني نوفغورود" ،و"أوركسترا
نيجني نوفغورود الفلهارمونية" ،وغيرها الكثير .وعلى الصعيد العالمي ،قدم إيميليانتشيف عروضًا مع فرق
"سينفونيتا صوفيا" ،و"سينفونيا فارسوفيا" ،و"أوركسترا إشبيلية السيمفونية الملكية" التي دعته لقيادة ليكون قائد
األوركسترا في أوبرا "دون جيوفاني" على "مسرح مايسترانزا" في نوفمبر .2014
وفي موسم  2019/2018قاد إيميليانتشيف "األوركسترا الفلهارمونية الهولندية" ،و"أوركسترا إشبيلية الملكية"،
و"األوركسترا السويسرية اإليطالية" ،و"أوركسترا كابيتول دو تولوز الوطنية" ،و"أوركسترا طوكيو السيمفونية"،
و"األوركسترا الملكية الفلهارمونية" ،و"أوركسترا عصر التنوير" في "مهرجان غليندبورن".
ومنح إيميليانتشيف أرفع جائزة مسرحية في روسيا خالل مهرجان جائزة "القناع الذهبي" المسرحية القومية
ُ
عن عزفه على آلة الهاربسكورد في أوبرا "زواج فيجارو" لموزارت على "مسرح أوبرا بيرم" (تسجيل شركة سوني
للموسيقى الكالسيكية) ،كما فاز بجائزة "غراموفون" المرموقة عن ألبومه مع جويس دي دوناتو "في الحرب
والسالم  ..تفاهم من خالل الموسيقى" في أكتوبر عام .2017

جويس دي دوناتو :الميتزو  -سوبرانو
تتحف جويس دي دوناتو الجماهير حول العالم بأدائها الرائع ،وقد حازت هذه الفنانة التي ولدت في والية كنساس
فردي لعام  2016عن ألبوم "جويس و
صوتي
عدة مرات؛ عن أفضل ألبوم كالسيكي
ّ
األمريكية ،على جائزة "غرامي" ّ
ّ
حي في قاعة ويغموري"؛ وأفضل أغنية كالسيكية منفردة لعام  .2012كما وصفتها مجلة
توني :حفل موسيقي ّ
"نيويوركر" بأنها "المغنية األكثر تأثيرًا بين أبناء جيلها" ،وقالت صحيفة التايمز عن صوتها "أقل ما يمكن وصفه بأنه
ذهب خالص" .وح ّلقت دي دوناتو عاليًا في فضاء الفن بوصفها مغنية ومدافعة شغوفة عن الفنون ،وذاع صيتها
في جميع أنحاء العالم من خالل أعمال هاندل وموزارت األوبرالية ،فض ً
ال عن العديد من التسجيالت الموسيقية
ً
شهرة واسعة بأدائها أدوار الـ "بيل كانتو" في أعمال روسيني ودونيزيتي ،وع ّلقت
الشهيرة .كما حققت دي دوناتو
صحيفة الـ "فاينانشال تايمز" على أدائها األخير في دور إيلينا في عمل "سيدة البحيرة" بـ "أفضل غناء سمعته منذ
أعوام بكل بساطة".
ونظرًا للطلب المتزايد على حفالتها الموسيقية ،أجرت دي دوناتو مؤخرًا العديد من برامج اإلقامة الفنية في قاعة
"كارنيجي هول" وفي مركز "باربيكان" في لندن ،وكذلك قامت بجولة واسعة النطاق شملت أمريكا الجنوبية وأوروبا
وآسيا ،وشاركت كضيف منفرد في األمسية الختامية من مهرجان "بي بي سي برمز" .ومن أبرز مشاركاتها األخيرة
في األعمال األوبرالية أول أداء لها في أوبرا "سيميراميد" في إنتاج جديد لدار "أوبرا بافاريا"؛ وأول أداء لها لدور ديدون
في أوبرا "حصان طروادة" بقيادة المايسترو جون نلسون؛ وأول أداء لدور شارلوت في أوبرا "ويرثر" لدار األوبرا الملكية
بقيادة السير أنتونيو بابانو؛ وأداؤها دور البطولة في أوبرا "ماريا ستواردا" في "أوبرا ميتروبوليتان"؛ وأداء في "األوبرا
الملكية" وأوبرا "ليسيو" ببرشلونة؛ فض ً
ال عن أدائها دور البطولة في أوبرا "أريودانتي" خالل جولة مع فرقة "إنجليش
كونسرت" اإلنجليزية والموسيقار هاري بيكيت.
ومن أبرز عروض األوبرا التي أدتها دي دوناتو في موسم " 2018/2017أوبرا سندريال" ،وأول أداء لها لدور أدالجيسا
في أوبرا "نورما" لدار "أوبرا متروبوليتان" ،كما عادت إلى دار "األوبرا الملكية" في أوبرا "سميراميد" بقيادة السير أنتونيو
بابانو ،ودور األخت هيلين في أوبرا "رجل ميت يمشي" لهيغي على خشبة "المسرح الملكي" في مدريد ،فض ً
ال عن
أما عن حفالتها الموسيقية،
أدائها على خشبة مسرح مركز "باربيكان" برفقة "أوركسترا بي بي سي السيمفونية"ّ .
فانضمت دي دوناتو إلى "أوركسترا روتردام" بقيادة المايسترو يانيك -نيزي سيجون ،و"أوركسترا برلين الفلهارمونية"
بقيادة السير سيمون راتل ،و"أوركسترا كنساس سيتي السيمفونية" بقيادة المايسترو مايكل ستيرن .وجالت دي
دوناتو أيضًا في جميع أنحاء أوروبا برفقة أوركسترا "إيل بومو دورو" اإليطالية العريقة لتأدية أمسية "في الحرب
والسالم  -تفاهم من خالل الموسيقى" ،كما قدمت حفالت موسيقية في "قاعة ويغموري" في لندن برفقة
فرقة "الرباعي الوتري برنتانو'' ،وفي دار "األوبرا الملكية" برفقة بابانو.
وتسجل دي دوناتو أعمالها حصريًا لشركة "ايراتو/وارنر للموسيقى الكالسيكية" ،وحاز أحدث إصدار لها "في الحرب
والسالم :تفاهم من خالل الموسيقى" على جائزة "غراموفون" عن أفضل حفلة موسيقية منفردة لعام .2017
وتشمل تسجيالتها األخرى أغنية في ألبوم "ستيال دي نابولي" ،وهي باقة من أغاني الـ "بيل كانتو" الجميلة لكن غير
المعروفة على أنغام موسيقى المؤلفين بيليني وروسيني ودونيزيتي .ويتضمن ألبومها الحائز على جائزة "جرامي"
بعنوان "ديفا ديفو" ظهورًا لشخصيات من الجنسين في مزيج يحتفي بالعالم الدراماتيكي الغني للميتزو  -سوبرانو.
أصداء إيجابية ال مثيل لها ،سواء على قرص مدمج أو خالل العديد من
وحصد تسجيلها الالحق "دراما كوينز"
ً
الجوالت العالمية .وتم إطالق ألبوم استعادي بعنوان "ري جويس"  ReJoyceفي عام  2013يتضمن تسجيالتها
خالل األعوام العشرة األولى من مسيرتها .وحازت دي دوناتو على جائزتي "غراموفون" ألفضل فنان في العام،
وأفضل حفلة موسيقية منفردة للعام ،كما نالت  4جوائز "إيكو كالسيك" األلمانية عن فئة أفضل مغنية للعام،
وتم ضمها إلى قاعة الشهرة التابعة لمجلة "غراموفون".

كيف تجدون السالم؟
ُ
بعضنا بعضًا في هذا الجزء من العالم ،التحية التي ورثناها عن آبائنا
"السالم عليكم" ،إنها التحية التي يُحيِّي بها
محوري لحضارتنا وهو في جوهر حياتنا ووجودنا وثقافتنا ،بل هو
فالسالم
وأجدادنا ،وع ّلمناها ألبنائنا منذ الصغر،
ٌّ
ُ
ُحد.
رسال ُتنا إلى اإلنسانية" ،السالم عليكم" مفردتان في العدد لكنهما شعو ٌر بالمحبة ال ي ّ
ُّ
وكل من يُعلي هذه القيم ،قاد ٌر على إيجاد السالم،
أنا ابنة هذه المحبة ،هذا االحترام لآلخر ،وهذا التسامح،
والتنعم به ،السالم قرا ٌر حرٌّ لكل صاحب فكر متنوّ ر.
ُّ
ُ
السالم إليماني العميق بقوة المعرفة والتفاهم والحوار ،ولن أتوقف عن اإليمان المطلق بوعد الثقافة
اخترت
َ
بإحالل السالم.

هدى إبراهيم الخميس  -كانو ،مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
أضع نصب عيني الكلمات التي صاغها الوزير التوحيدي ثيودور باركر( )1810-1860واستخدمها مارتن لوثر كينغ
لقوتها وتأثيرها" :قوس عالم األخالق طويل ،لكنه يميل الى العدالة"

روث بادر غينيسبورغ ،قاضية في المحكمة األمريكية العليا
أجد السالم أثناء المشي وحيدًا على الشاطئ مع االستماع إلى أنفاس المحيط وحبات الرمل تتحرك تحت تحت
قدمي ،متابعًا ،متابعًا مشهد الغروب الذي يسدل الستار على اليوم مع يقين بداخلي يخبرني أنه وبمشيئة اهلل
ّ
سيكون الغد أجمل .السالم الحقيقي هو السالم الداخلي.

د .فهد الكندي  ،جيوفيزيائي في شركة بتروليوم ديفلوبمنت سلطنة عمان

السالم بالنسبة لي هو ذلك الشعور الذي يغمرني وأنا في منزلي في الريف اإلنكليزي؛ أشاهد المناظر الطبيعية،
وأسمع أصوات العصافير ،وحفيف أوراق الشجر ،وضحكات األطفال ،والمياه ،وأشاهد طيور الحدأة الحمراء
تعشعش في شجرة ضخمة.

السير باتريك ستيوارت ،ممثل
في خضم كل معركة ،تأتي لحظات ينقشع فيها الدخان ،وتصمت فوهات البنادق ،وتصفو السماء .وكل ما
نستطيع فعله هو أن نستعد للموجة القادمة آملين أال تأتي أبدًا.

العريف آرون بونو ،مشاة البحرية األمريكية (العراق  ،2003أفغانستان )2004
أمضي الوقت مع أصدقائي وعائلتي واألشخاص الذين أحبهم؛ وألن الحب هو أساس الحياة والحياة هي أساس
الحب ،فهؤالء من بمقدورهم تحويل الفوضى إلى سالم.

فيكتور باالزو 11 ،عامًا ،بيروت
عندما يكون المغني مستعدًا بشكل جيد ،فهو يعيش متعة اللحظة الراهنة؛ إنه شعور رائع أن تعيش تلك
اللحظة بكل جوارحك ،وتدخل في سالم عميق مع كل نغمة موسيقية .ويمكن أن نمر بهذه اللحظات في أي
ظرف ،وعندما ننتبه إليها ونكون مستعدين لتقبل كل ما تأتي به الحياة "اآلن" ،سنختبر شعورًا عميقًا بالسالم الذي
هو من حقنا جميعًا.

ديم جانيت بيكر ،مغنية أوبرا " ميتزو  -سوبرانو"
السالم في إيجاد طريقة لعدالة الحكم وحكمة السلطة ،وهذا ما تحاول حركة رابطة المثقفين " ندين لك
بعالم" أن تفعله .فنحن نكافح للحد من الفوضى والتخريب وإيجاد السالم.

فيفيان ويستوود ،مصممة أزياء ،وشخصية مؤثرة وناشطة
أفكر أو ً
تعمها الفوضى والضجيج وأصوات إطالق النار وصفارات شاحنات اإلطفاء ،ثم أفكر في
ال في المدينة التي
ّ
العصفور الذي يقف بسالم على عتبة نافذة أحد المباني ليستريح بعد أن مارس حياته الطبيعية ،وهنا أجد السالم.

دانييل جيمس ،عضو في جوقة "داالس ستريت" للمشردين
نحن الموسيقيون نجلب التناغم والجمال والسالم إلى العالم؛ كان اليونانيون القدماء يقولون إن كل ما يوحي
بالجمال هو جيد وصائب ،والعكس صحيح .ومن خالل الموسيقى ،علينا أن نجد هذه العناصر لنرتقي بالنفس البشرية
حول العالم  -حتى نجلب التناغم والسالم للناس من خالل الحب الذي "يحرك الشمس والنجوم" على رأي دانتي.

ريكاردو موتي ،مايسترو
لكي يعم السالم ،يجب أن يحقق ّ
كل منا سالمه الداخلي .جميع المقطوعات الموسيقية تبدأ وتنتهي بالصمت،
وعلينا أن نقدر ذلك في هذا العالم الصاخب.

أندريس شيف ،عازف بيانو

في الحرب والسالم :تفاهم من خالل
الموسيقى
بقلم جويس دي دوناتو

تأرجح مسار التاريخ البشري دومًا بين اليأس واألمل ،والرعب والسعادة ،والفوضى والسكينة .وما نحن إال ثلة
مضطربة ترزح تحت سطوة اليأس والعزلة والخوف في بعض األحيان؛ وتجنح أحيانًا أخرى نحو مشاعر التفاؤل
واألمل وابتغاء المروءة والسماحة لدى اآلخرين.
ً
مواطنة في هذا العالم المضطرب ،قد أنجرف أحيانًا في دوامة الفوضى والتشاؤم التي تعصف بجميع
وباعتباري
ّ
تحطم روحه
جوانب حياتنا ،ومن شأن هذا االنسياق في متاهات اليأس واإلحباط أن يودي بالمرء إلى مآالت قاسية
بدًا من مواجهة األمر بشراسة واستنهاض روح التفاؤل بالرغم من كل شيء.
من الداخل  ....وهكذا ال أجد ّ
ولهذا أسأل نفسي :هل يمكن إيجاد السالم الحقيقي الدائم وسط هذه الفوضى الخانقة؟ وإذا كان السالم
ممكنًا ،فكيف عساي أصل إليه؟ هل من بديل لالستسالم ببساطة للضوضاء الحتمية ومخاوفنا األساسية ،وهل
يمكننا أن نتحلى بالشجاعة الكافية الختيار السكينة وإسكات تلك المخاوف؟
لقد دأب الفنانون العظماء عبر القرون على تصوير الفظاعة والفوضى جنبًا إلى جنب مع الهدوء واالتزان ،وهم
يوحد،
بذلك يظهرون لنا طبيعتنا المتوحشة وإنسانيتنا السامية في آن معًا .وهذا هو جوهر الفن بطبيعته ،فهو ّ
ويتخطى الحدود ،ويربط المفاهيم المنفصلة ،ويقصي الحالة اإلنسانية ،ويخمد الصخب ،ويهدد سلطة األمر
ٌ
طريق شجاع لتحقيق السالم.
الواقع ،ويرتقي بالروح  -وهو في اجتماع ذلك كله
ومن خالل أعمال هاندل وبرسل وغيرهم من الفنانين المبدعين ،أدعوكم إلى النظر في العوالم المتداخلة للصراع
والسكينة الخارجيين ،والحرب والسالم الداخليين ،ومن ثم التفكير جيدًا في الطريق الذي تشاؤون.
ختامًا ،أود القول ّ
إن كل واحد م ّنا يمتلك في داخله أسباب القوة لقلب الموازين نحو السالم.
وأود هنا أن أسألكم :في خضم الفوضى التي نعيشها ،كيف تجدون السالم؟

البرنامج
فاصل

30’

"أوركسترا "إيل بومو دورو
 قائد أوركسترا/ عازف هاربسكورد،مكسيم إيميليانتشيف
 المخرج المسرحي،رالف بليدجر

الحرب

السالم

4’

They tell us that you mighty
powers

:برسل
)(أورازيا

8:30’

Crystal streams in murmurs
flowing

Da pacem, Domine

Scenes of horror, scenes of woe :هاندل
(Storgè)
(1752) جيبثا

7’

Prendi quel ferro, o barbaro!
:ليو
(Andromaca)
(1742) أندروماكا

:هاندل
)(سوزانا

4’

5’

:أرفو بارت

2’

Sinfonia Rappresentatione :دي كافالييري
di anima e di corp
)(معزوفة

5:30’

Augelletti, che cantate

:هاندل

3’

Ciaconna in sol min for 3 violins :برسل
and basso
)(معزوفة

)(ألميرينا

6’

Dopo Notte

:هاندل

5’

Dido’s Lament (Dido)
Dido and Aeneas (1689)

:برسل
دايدو وإينياس

)(أريودانتي

Pensieri, voi mi tormentate
7’

(Agrippina)

:هاندل

(1709)

Tristis est anima mea

أجريبين

:جيسوالدو
)(معزوفة

4’
Lascia ch’io pianga (Almirena)
5:30’

(1711)

:هاندل
رينالدو

جويس دي دوناتو
“في الحرب والسالم:
تفاهم من خالل الموسيقى”
مساء
الخميس  24يناير8 ،
ً
مسرح قصر اإلمارات
ستكون أمسية ال تنسى دون شك؛ حيث يستمتع جمهور المهرجان
بالعرض االستثنائي "في "الحرب والسالم ..تفاهم من خالل الموسيقى"
والذي تقدمه الميتزو  -سوبرانو األميركية جويس دي دوناتو والحائزة جائزة
ذهب
"غرامي" عدة مرات ،والتي وصفت مجلة "التايمز" صوتها بأنه "نقي مثل
ٍ
من عيار  ." 24وهو نداء مؤثر لتحقيق السالم العالمي في عصرنا الحافل
بالعنف واالضطرابات تم إنتاجه ألول مرة على شكل ألبوم عام . 2016
وستشارك في تقديم العرض فرقة أوركسترا " أيل بومو دورو" اإليطالية
الشهيرة بقيادة المايسترو المبدع مكسيم امليانيتشيف .ال تفوتوا هذا
العرض الفريد.
حفل ما قبل المهرجان
العرض األوّ ل في العالم العربي

ABUDHABIFESTIVAL.AE
©Photographer Brooke Shaden. Make-up by MAC. Dresses: Vivienne Westwood

ORGANISED BY

احجز اآلن

ae.total.com

َ ��

َ ��

مهرجان أبوظبي 2019
في نسخته السادسة عشر ،يواصل مهرجان أبوظبي دوره كمنارة للتواصل الثقافي وتمكين وإلهام اإلنسانية في جميع
أنحاء العالم .وتقدم هذه االحتفالية الفنية والثقافية الفريدة لعام  2019أكثر من  100فعالية تقام في  25موقعًا،
باإلضافة إلى  18مؤلفًا موسيقيًا ،وإنتاجين مشتركين ،وعملي تكليف حصري ،وعروضًا مميزة يحييها نخبة من نجوم األوبرا
والباليه واألوركسترا والجاز والفالمينكو .وتأكيدًا اللتزامه بتحفيز التبادل الثقافي العالمي ،ودعم اإلبداع واالبتكار في مجال
الفنون ،وتعزيز الحوار بين األمم ،يحتفي المهرجان بجمهورية كوريا كضيف شرف لدورة عام .2019
ويقام مهرجان أبوظبي هذا العام تحت شعار "ثقافة العزم" ،حيث نتعاون مع األولمبياد الخاص األلعاب العالمية  -الذي
احتفاء بأصحاب الهمم ،وكل من يسعى إلحداث فرق إيجابي في
تستضيفه دولة اإلمارات خالل شهر مارس المقبل -
ً
المجتمع .ويمس هذا الموضوع كل واحد منا ،فهؤالء األبطال األولمبيون الشجعان الذين سيتنافسون هنا هم أشخاص
ملهمون يحملون البهجة واألمل للجميع بعزيمتهم الكبيرة.
ويقدم المهرجان أكثر من  500فنان عالمي من  17دولة مختلفة من بينهم  18مؤلفًا موسيقيًا ،ويتضمن برنامجه
الرئيسي حضورًا استثنائيًا للميتزو-سوبرانو العالمية جويس دي دوناتو مع أوركسترا "إيل بومو دورو" اإليطالية
بقيادة مكسيم إيميليانتشيف؛ وفرقة الباليه الكورية الوطنية ،أول مؤسسة متخصصة بالباليه في كوريا الجنوبية؛
واألوركسترا الكورية السيمفونية ،إحدى فرق األوركسترا المسرحية الرائدة في كوريا؛ وجاستين كافلين ،فنان الجاز وعازف
البيانو األمريكي الحائز على العديد من الجوائز؛ وسارة باراس التي تعتبر واحدة من أشهر وأفضل راقصات الفالمينكو
ومصممي الرقصات في العالم؛ ويختتم البرنامج الرئيس للمهرجان بعرض من تصميم الشهير جورج باالنشين تقدمه
فرقة باليه دار أوبرا باريس ،أعرق فرقة باليه وطنية في العالم.
وينظم مهرجان أبوظبي معرضه الرئيسي للفنون التشكيلية هذا العام تحت عنوان "آفاق بعيدة" أعمال فنية للطبيعة
األوروبية ،مجموعة المقتنيات األميرية  -لختنشتاين" ،ألول مرة في الشرق األوسط ،المقتنيات األميرية من لختنشتاين،
إحدى أهم وأعرق المجموعات الخاصة في أوروبا والعالم ،والتي تتضمن أعما ً
ال من القرن الخامس عشر حتى التاسع عشر،
لكبار الفنانين أمثال روبين الموجودة أعماله في اللوفر باريس ،برادو مدريد ،وسميثسونيان واشنطن ،متروبوليتان نيويورك
وغيرها ،ويتيح المعرض االستثنائي معاينة تاريخ رسم المناظر الطبيعية على مدى عدة قرون ،حيث يضم شخصيات
رئيسية من عصر النهضة والحقبة الباروكية.
يقدم المهرجان برنامجًا تعليميًا مميزًا يهدف إلى إلهام الزوار عبر تنظيم حوارات جماعية وجوالت
وبالتوازي مع المعرض،
ّ
مصحوبة بمرشدين وورش عمل إبداعية .ويتم أيضًا تنظيم برنامج إقامة مصمم خصيصًا لتوفير تجربة فريدة لخمسة
فنانين تشكيليين إماراتيين ستتاح لهم فرصة زيارة فادوز وفيينا من خالل برنامج متنوع من المشاركات الثقافية.
يقدم المهرجان جوائزه السنوية للمبدعين من أصحاب اإلنجازات
وتماشيًا مع إرثه الراسخ بدعم جميع أشكال الثقافة،
ّ
المتميزة في عالم الموسيقى .وتذهب جوائز مهرجان أبوظبي هذا العام إلى الميتزو-سوبرانو جويس دي دوناتو عن
مسيرتها الفنية الحافلة في مجال األداء األوبرالي ،وأوريلي ديبون إلسهاماتها الجليلة في فن الباليه ،و"أكاديمية بارنبويم
ـ سعيد" اللتزامها ببناء جسور التواصل من خالل الفنون والثقافة ،وللشاعرة الراحلة عوشة بنت خليفة السويدي تكريمًا
إلسهاماتها االستثنائية التي أثرت المكتبة الشعرية في اإلمارات.
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حول مهرجان أبوظبي
تأسس مهرجان أبوظبي في عام  2004تحت رعاية سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان ،وزير اإلعالم والثقافة
آنذاك (وزير الخارجية والتعاون الدولي حاليًا) وحظي المهرجان برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي ،نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،في الفترة من  2007لغاية  ،2011ويقام
اليوم تحت رعاية معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان ،وزير التسامح.

سـجل حـافـل ونـمـو
على المدى الطويل.
شهرة تتوجها الجوائز.

يعتبر مهرجان أبوظبي اليوم واحدًا من أبرز فعاليات الثقافة والفنون في العالم واالحتفالية األبرز في المنطقة،
إلسهامه في إثراء الرؤية الثقافية ألبوظبي ،وترسيخ مكانتها كوجهة ثقافية رائدة وعاصمة عالمية للثقافة
والفنون ،ومحطة لقاء للثقافات العالمية ،ويلعب المهرجان دورًا جوهريًا ،بدعم من شبكة عالمية متنامية تضم
أكثر من  30شريكًا ثقافيا استراتيجيا دوليًا ،في احتضان اإلبداع واالبتكار من خالل الفنون ،في إطار فعاليات
برنامجه الرئيسي ومنصاته الشبابية ومبادراته المجتمعية ،في اإلمارات السبع ،إلى جانب أعمال التكليف وعالقات
التعاون الدولية ،وتتيح هذه الشراكات للجمهور عروضًا أولى على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية.
يحتفي مهرجان أبوظبي بالقيم اإلماراتية ،تعزيزًا للريادة في خدمة الثقافة واإلنسانية ،بوحي من اإلرث الكبير الذي
تركه لنا الوالد الشيخ زايد ،رحمه اهلل ،في سبيل إعالء قيم االحترام والتسامح واالنفتاح على الثقافات األخرى ،والتميّز
في التعليم والمعرفة.
سيضم البرنامج الرئيسي لمهرجان أبوظبي في نسخته السادسة عشرة أكثر من  100فعالية تقام في  25موقعًا،
ً
دولة من بينهم  18مؤلفًا موسيقيًا ،باإلضافة إلى إنتاجين مشتركين ،وعملي
ويشارك فيها  543فنانًا عالميًا من 17
تكليف حصري ،و 6عروض تقام للمرة األولى في العالم العربي.

حول مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

أصبحت “جلف كابيتال” منذ تأسيسها عام  2006إحدى أكبر وأكثر الشركات نجاح ًا في مجال
اإلستثمارات البديلة في منطقة الخليج .واليوم تحتفي الشركة بتحقيق العوائد المتنامية على المدى
الطويل وكذلك أفضل النتائج في مجال اإلستثمار .أداؤنا الحائز على جوائز عديدة جعل “جلف كابيتال”
شركة اإلستثمار المفضلة لدى المستثمرين في المنطقة والعالم.
والفنون.للثقافة والفنون.
للثقافةأبوظبي
مجموعة
والمجتمعية في
التعليمية
كابيتال”بدعم
جلفكابيتال"
"جلف
الخير”تفتخر
"عام زايد"
تفتخر “
في “عام
أبوظبي
في مجموعة
المبادراتالتعليم
بدعم مبادرات

www.gulfcapital.com

شركة العام بالشرق األوسط
وشمال أفريقيا 2014

أفضل صندوق ائتمان للشركات
الصغيرة والمتوسطة 2015

أفضل شركة للملكية الخاصة في
الشرق األوسط  2014 ،2013 ،2012 ،2011و 2015

ّ
تأسست مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ،الجهة
المنظمة لمهرجان أبوظبي ،في العام  ،1996وهي بذلك ُتعتبر
ً
واحدة من أقدم المؤسسات الثقافية ذات النفع العام في منطقة الخليج العربي .وتعنى المجموعة بدعم منجز
الثقافة والفنون واستدامة التنمية الثقافية ،عبر احتضان اإلبداع لما فيه خير المجتمع إسهامًا منها في إثراء الرؤية
وتقدم المجموعة طيفًا واسعًا من المبادرات منها مهرجان أبوظبي والعديد من المنصات
الثقافية ألبوظبي،
ّ
الشبابية والبرامج المجتمعية التي تستقطب جماهير متنوعة ،كما ترعى اإلمكانات اإلبداعية داخل اإلمارات
وخارجها بالتعاون مع كبريات المؤسسات الثقافية المحلية والعالمية.

مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ،صندوق بريد ،47488 :أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
هاتف - +971 2 333 6400 :البريد اإللكترونيinfo@admaf.org :
يرجى زيارة الموقع اإللكترونيadmaf.org :

الشريكان االستراتيجيان

We use positive energy to deliver
a different but equally important
performance. Proud sponsors of
The Abu Dhabi Festival.

الشركاء الرسميون
الشركاء الرئيسيون

الشريك التعليمي والمجتمعي

الشركاء التعليميون

الداعمــون

الشريك اإلعالمي

www.dolphinenergy.com

راعي الجوائز

موقع الفعاليات الرسمي

شكر وتقدير
راعي مهرجان أبوظبي ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان
وزير التسامح
الراعيان الفخريان لمجموعة أبوظبي للثقافة الفنون

سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان  -سمو الشيخة شيخة بنت هزاع آل نهيان
مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون | المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي

سعادة هدى إبراهيم الخميس
مستشارو مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
معالي خلدون خليفة المبارك
معالي زكي أنور نسيبة
سعادة ريم يوسف الشمري
الشيخة نور فاهم القاسمي
األميرة إيرينا تسو ساين ويتغينشتاين برلبرغ
السيد إيان ستاوتسكر
السيد تيرينس د .آلن
السيد سالم اإلبراهيمي
السيدة ماري كورادو
السيد بشير الحسكوري
د .فراوكه هيرد باي
السيد محمد عبد اللطيف كانو
د .شيخة المسكري
السيد مانيش بانداي
السيد ريمون مرقدي
المستشار القانوني
العدالة لالستشارات القانونية
شكر خاص
مجموعة المقتنيات األميرية لختنشتاين ،فادوز  -فيينا
منارة السعديات
مركز الفنون في جامعة نيويورك  -أبوظبي
أكاديمية بارنبويم سعيد ،برلين
بيير بوليز سال ،برلين
كوميشي أوبر برلين
كلية الملكة إليزابيث للموسيقى ،مدريد
دار األوبرا الملكية ،مدريد
مهرجان شباك ،لندن
سفارات الدول المشاركة
سفارة ايطاليا
سفارة جمهورية كوريا
سفارة التفيا
سفارة اسبانيا
سفارة المملكة المتحدة
سفارة الواليات المتحدة األمريكية
سفارة فرنسا
سفارة االتحاد الروسي
سفارة سويسرا
سفارة النمسا
سفارة ألمانيا
سفارة لبنان
سفارة فلسطين
سفارة العراق
سفارة تونس
سفارة المجر
سفارة سوريا
سفارة المغرب
شركاء البرنامج التعليمي والمجتمعي
هيئة الصحة أبوظبي
جامعة أبوظبي
مركز عجمان الثقافي والمعرفي

مدرسة الظفرة الخاصة
دار ُ
الفلك للنشر
مركز الجليلة لثقافة الطفل
للحرف اإلماراتية
الغدير ِ
الجامعة األميركية في الشارقة
الجامعة األميركية في دبي
أكاديمية أميتي
مركز الفن للجميع
مركز الفن للجميع  -فلج
بودي تري ستوديو
المركز الثقافي البريطاني
كليفالند كلينيك أبوظبي
كريستو
أكاديمية دويتشه فيله
اتحاد ُكتاب اإلمارات
مدرسة إيليت للموسيقى
أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية
المنظمة األوروبية للثقافة
فيلم أكاديمي بادينفوتمبرج
مركز الفجيرة الثقافي
مدرسة غالموروس للرقص
أهداف اإلمارات
دار هماليل للنشر
كليات التقنية العليا (أبوظبي،
دبي ،فجيرة ،رأس الخيمة ،الشارقة)
مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري
مدرسة انترناشونال كوميونيتي
مركز الموسيقي الدولي
المركز الثقافي الكوري
ليكول فان كليف وأربل
ليسيه ثيودور مونو
مركز مايسترو للموسيقى والفنون
استوديوهات الحركة للفنون األدائية
مركز الموسيقى
وزارة الثقافة وتنمية المعرفة
وزارة التربية والتعليم
ميت أوست
دار نبطي للنشر
جامعة نيويورك أبوظبي
جامعة باريس  -السوربون أبوظبي
مدرسة أمير ويلز للفنون التقليدية
مستشفى رأس الخيمة
مركز رأس الخيمة الثقافي
مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية
مدينة الشيخ خليفة الطبية
مدرسة الشروق اإلنجليزية الخاصة
سينديكيشين بيرو
مستشفى توام في العين
مدرسة الجالية األمريكية
مدرسة الخبيرات البريطانية
أكاديمية اللؤلؤ
المعهد البترولي
تيرنينج بوانت
جامعة اإلمارات
جامعة الشارقة

Mubadala is a global investment company with a mandate
to create sustainable financial returns, supporting the
strategic objective of a globally integrated and diversified
economy for Abu Dhabi.

A Global Partner

ندخل العام السادس عشر من عُ مر المهرجان ،وك ُّلنا اعتزا ٌز بمكا َنته كواحدةٍ من أبرز فعاليات الثقافة
َ
كان للدعم الالمحدود والرعاية الكريمة من صاحب
المنطقة والعالم ،هذه المكانة التي
والفنون في
ِ
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي ،نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،الدو ُر الكبيرُ
ٌ
َ
بسواعد
المستقبل
ماضية بقوّ ةٍ نحو
حين باليقين والعزيمة من مقولة سموّ هِ " :اإلمارات
في ترسيخها ،متس ّل
ِ
ِ
َّ
ّ
أحالمهم
فيهم ،في تنمية قدراتِهم ،وتحقيق
الشباب الذين سخرنا كل الجهودِ لالستثما ِر
أبنائها" ،أبناؤها
ِ
ِ
ُ
وإتاحة ُ
أمام ُهم.
الفرَص
َ
ً
المهرجان ،معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان ،في عمله معنا يدً ا بيدُ ،
طوة بخطوة ،تع ّلمنا
وخ
ومن راعي
ِ
َ
لتزمين بوعد الثقافة.
الحوار من أجل رفعة الحضارة ،وعَ م ْلنا لخير اإلنسانيةُ ،م

As an active investor, Mubadala invests in sectors that build
on our competitive advantages of talent, portfolio scale,
financial strength and global relationships.

ّ
َ
ً
يوم
بحتمية النجاح،
مؤمنين
كثيرة،
وصعوبات
بات
بإمكانات قليلةٍ ،
قبل  16عامًا ،انطلقنا
ٍ
وتخطيْنا عَ َق ٍ
ٍ
ِ
َ
َ
ُ
َ
بجوهرِ ها وإرثِها،
نجزِ ها،
بفنونها
اإلنسانية
تاريخ
يحكي
لمهرجان
س
س
ؤ
ن
أن
باستحالة
اعتقد البعض
ِ
ٍ
َ
ّ
وم َ
ُ
ً
لغة للسعادةِ وإيقاعًا للحياة.
وبالموسيقى

Mubadala is a trusted partner, an engaged shareholder and a
responsible global company that is committed to ethics and
world-class standards.

نعرف المستحيلّ ،
ُ
وأن مهرجان أبوظبي َثمرَة هذا اليقين ،بحضوره العالمي،
أبناء زايد ،وال
هم لم يدركوا أننا
ُ
ودوره اإلنمائي ،واقتدارِه باإلصرار واإلرادة ،بهوِ ّيتِه ،هويّة مهرجان بالد الخير ،ورسالته التي ُتعلي قيم االحترام
وحب الوطن.
والتسامح
والمعرفة
ّ
ُ
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ُ
بأصحاب الهمم ،أبطال األلعاب العالمي ِّة
مهرجان أبوظبي 2019
اليوم ،وتحت شعار "ثقافة العزم" ،يحتفي
ِ
َ
األولمبياد الخاص ،الحاملين ُ
ش ْعلة العزم وال ّتحدي ،واالنتصار بقوّ ة اإلرادة ،ألصحاب الهمم األبطال ،أقول:
ال يُحتذى في ّ
العز ِمّ ،
الش َغف بالكفاحُ ،ت َح ِّلقون باإلنجازات عاليًاِ ،مثا ً
ْ
الشجاعة
م اليوم ُت َج ِّددون فينا ثقافة
"أن ُت ُ
ُ
َ
اليقين ّ
سرُ ها،
السعي لتحقيق
نجاحنا
بأن
معكم ،نشارِككم
واإلصرار ،وإننا
ِ
أحالمنا ،األحالم التي ِج ْ
يكمن في ّ
َ
ُ
التحديات والمعوّ قات"،
كما قال سيّدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايدُ ،هو "امتالك إرادة ال َّت َغ ُّلب على
ّ
بعبور هذا الجسرَ ،
الهممَ ،
واأل َح ُّق بالوصول ،ب ُِكم نحتفيُ ،
وم ْن ُكم نتع ّلم.
م ،يا أصحاب
بكم نقتديِ ،
األوْ لى ُ
وإ ّن ُك ْ
ِ
هدى إبراهيم الخميس  -كانو
مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ،المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي
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جويس دي دوناتو
:“في الحرب والسالم
”تفاهم من خالل الموسيقى
مساء
8 ، يناير24 الخميس
ً
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