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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
would not 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.
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.
Welcome to the Abu Dhabi Festival 2019.
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.
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
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.
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PROGRAMME
Conductor Chi-Yong Chung / Soloist Pianist Jae-Hyuck Cho

Young Jo Lee Arirang Festival for Orchestra (15’)
Franz Liszt Piano Concerto No.1 in E-flat Major, S.124 (19’)
Intermission

Antonín Dvořák Symphony No.8, Op.88 (47')

ARIRANG FESTIVAL FOR ORCHESTRA (2012)
by Young Jo Lee
One of the oldest and best-known Korean
folk melodies, Arirang symbolises the music
and culture of Korea. While each region and
province is known to have a variant of its own
with distinct rhythms, lyrics and local subjects,
Arirang ultimately is a unifying song for all
Koreans often sharing the juxtaposition of
sorrow and laughter, and joy versus pain.
The composer has been greatly interested in
incorporating this simple song to the concert
stage, and this composition is another iteration
of such efforts, focusing on accessibility rather
than experimentation or esotericism.
Arirang melodies from four regions are used in
this composition: Jindo, Jungsun, Milyang, and
another one that can be considered all-Korean.

These Arirangs are at first presented in
sequence, each highlighting a different
harmonic and structural system, eventually
culminating into the Milyang Arirang where
a grand counterpoint of all the Arirangs is
realised.
Korean folk melodies are largely pentatonic,
with minimal harmonic varieties. Ornamental
pitches are often employed to add complexities
to the texture. The composer aims to preserve
these qualities while employing chromaticism
and a thematic use of the interval fourths to
create added harmonic richness.

PIANO CONCERTO NO.1 IN E♭ MAJOR, S.124
BY FRANZ LISZT
by David Nice
It was in Paris that the teenaged Liszt first
embraced the role of the virtuoso pianist as one
that should “make emotion speak, and weep
and sing and sigh.” Succumbing to the storm of
international romanticism with intense study of
Byron and Victor Hugo, among others, he began
a Symphonie Revolutionaire and made the first
sketches for the E flat major Piano Concerto in
1830. It was not to reach the concert platform
until two-and-a-half decades later in Weimar,
a ‘new Athens’ where the mature Liszt as
impresario put into operation his plans for a
fusion of music, literature and painting typified
by his championship of Wagner’s operas.
Hector Berlioz, the conductor at that 1855
premiere of the First Piano Concerto featuring
Liszt as soloist, was the genius whose radical
Symphonie Fantastique had so swept Liszt
off his feet in 1832. Its five movements paid
homage at times to the standard sonata form
– exposition of themes, their development and
their recapitulation – but at others proved much
freer, not least in the transformations of the
idea fixed, the main theme associated with the
protagonist’s elusive beloved. In the First Piano
Concerto, Liszt had other aims in mind, not least
to blur the outlines of four movements into one
through-composed whole, but he opted for
some equally dazzling metamorphoses of his
memorable melodic ideas.
The impression is of a free fantasia, though as
with all great masterpieces, there is method in
the seeming madness of tumbling inspiration.
Even the balance of soloist and orchestra was
something new in the 1850s. Perhaps Liszt had
in mind the slow movement of Beethoven's
Fourth Piano Concerto, that musical image of
a pianist Orpheus taming orchestral Furies,
when he gave the first idea to leonine strings.
The conventional place for the soloist’s cadenza
is towards the end of a movement, but the
piano here forges several in response just after
the start, increasingly soft answers turning
away wrath for a while, though eventually
the soloistic double-octaves join the ferocity.
Instrumentation is mostly chamber-like, though,

with solo woodwind and violin the pianist’s only
companions at times.
A quiet close sets up the highly expressive
melody of the Quasi adagio, prefaced by strings,
broken by impassioned recitative at the centre
of the movement and succeeded by another
winsome melody led by more woodwind solos.
Against these poetic phrases a becalmed high
piano trill justifies the triangle, which sets off the
playful and capricious Allegretto. The soloist’s
role is mostly ethereal, in homage perhaps to
the famous ‘Mab, Queen of Dreams’ scherzo
in Berlioz's Dramatic Symphony based on
Shakespeare’s Romeo and Juliet Symphony,
though the storm has not been entirely laid to
rest.
Its resolution has to come in the spectacular
ensuing cadenza and the finale, where all the
most surprising thematic transformations
occur. The first of them is a light, martial
treatment of the slow-movement song,
followed by scherzando reminiscences and
a final, triumphant enveloping of the leonine
threat cascading towards a final victorious
chord of E flat major, the key of heroism ever
since Beethoven’s Third (‘Eroica’) Symphony.

SYMPHONY NO.8 IN G MAJOR, OP.88
BY ANTONÍN DVOŘÁK
by David Nice
Dvořák has at least one thing in common
with Beethoven: in broad terms their last four
symphonies alternate between the genial and
the more intensely dramatic, with the Seventh
and Ninth gathering the darker storm clouds.
Czech elements are common to all four of the
later master's symphonies, but the genuinely
relaxed warmth of his native Bohemia – a
lilting musical language we might also see as
essentially middle-European – is only to be
found extensively in his Sixth and Eighth.
Much of the sunshine in the buoyant G major
Symphony was filtered into the score from its
setting in the summer and early autumn of 1889,
when Dvořák withdrew to his country retreat
in Vysoka (he would be back in the hurly-burly
of Prague to conduct the first performance on
2 February, 1890). This was, he realised, a new
symphonic path through the same Bohemian
woods, hills and fields lovingly charted by the
Czech trailblazer, Smetana.
Dvořák told a friend that after the Sixth
and Seventh Symphonies, in which the role
models of Brahms are so often apparent, he
wanted to write “something different… with
individual thoughts worked out in a new way.”
Unfortunately his publisher, Simrock, wanted
only more saleable trifles, but Dvořák insisted
that “just now my mind is full of big ideas. I shall
do as God tells me.” The risible sum Simrock
offered him meant that Dvořák turned to Novello
of London, who published the symphony the
year after its premiere.
A host of sunny melodic inspirations quickly
banishes the dark-hued G minor melancholy at
the start of the symphony, a song for cellos and
horns underpinned by solemn trombones. The
first banisher of sorrow is a blithe flute birdsong,
which undergoes many more rumbustious
transformations and here summons the
introspective Dvořák out of the forest. Fervent
hymns and a minor-key folksong with the very
Bohemian flavour of clarinets singing in intervals
of thirds and sixths make up a strong processional
ending in sheer rapture.
The soulful melancholy and the flute return as
at the beginning, but this time the action leads
in different directions, first to another sunlit idyll
and then a more embattled journey, with the
melancholy theme triumphant on the brass at the
climax. Again, though, Dvořák manages to steer
back in to the light, treading carefully at first with
soulful treatment of the birdsong on cor anglais,

that wistful member of the cor anglaise he was
to put to such extended poignant effect in the
slow movement of the Ninth Symphony, ‘From
the New World’. A shortcut to the clarinet song
means that the rumbustiousness has to wait until
a very lively coda.
Subtle twilight tones return to guide the slow
movement, nearly all of it engaging the rising
triplet upbeat heard at the beginning in various
guises (the rhythm also launches the third
movement). Flutes and clarinets question in
the branches, but a flowing melody leads to
unambiguous bucolic rapture. There is even a
hint of Bohemia’s stern heroic past in the dark
horn gesture at the heart of the movement, but
rapture returns in another dramatic shortcut.
This coda seems to announce serenity but
blasts from the past intrude once again before
the peaceful close.
The Allegretto grazioso shares the Adagio’s
careful balance of song between strings and
woodwind, its bittersweet nature hovering
between a lilting G minor waltz and a G major
lullaby Dvořák adapted from his one-act
comic opera The Stubborn Lovers. It’s finally
transformed into a vivacious chatterbox coda in a
different metre (fast 2/4 instead of leisurely 3/8).
The movement’s symphonic predecessors had
both been modelled on native Czech dances; this
waltz is more suggestive of Tchaikovsky, whose
Fifth Symphony was composed at the same time;
the two composers’ friendship dates from the
year in which both works were composed: 1888.
The finale’s opening fanfare was a very late
thought in Dvořák compositional process. As the
great Czech conductor, Rafael Kubelik, once put
it, “Gentlemen, in Bohemia the trumpets never call
to battle – they always call to the dance.” Others
have suggested it could be set to the English
language summons “come to the fair.” He also
agonised over the melody that follows, in regular
form with repeats of its two eight-bar sequences
in what feels like a theme and a first variation.
Third time round, it explodes into riotous
carnivalesque life. A pantomime devil seems
to romp upon its heels in a minor-key dance,
heading towards chaos before the trumpet tune,
this time harmonised, calls a halt. Three more
variations of the main theme suggest that it might
end in reverie – as in the Liszt concerto, there’s
a parallel here with Beethoven’s Eroica – but the
Bohemian carnival explodes again and careers
exuberantly home at an even faster speed.

KOREAN SYMPHONY ORCHESTRA
Since its establishment in March 1985, Korean Symphony Orchestra (KSO) has been working to
elevate the standing of Korean symphonic music both domestically and abroad through more
than 90 performances annually.
Since concluding an exclusive contract with the National Theater of Korea in 1987, the orchestra
has held regular joint productions with the Korea National Opera, the Korean National Ballet, and
the National Chorus of Korea as part of its repertoire. And from 2001, following its designation
as the resident orchestra of Seoul Arts Center, it has established itself at SAC as Korea’s leading
national theatre orchestra.
Like the Vienna Philharmonic Orchestra, it is the only domestic house orchestra to possess the
know-how and experience to stage professional opera house performances such as ballet and
opera music. Having held more than 40 annual ballet and opera performances over the years,
it continues to solidify and expand its repertoire every year while maintaining an unrivaled
domestic reputation in music for ballet and opera. As the leading performance ensemble in the
field of orchestral music, it continues to play regular concerts and special programme concerts
on the main stages of Seoul Arts Center’s opera house and concert hall.
Formally recognised as a non-profit foundation by the Korean Ministry of Culture, Sports and
Tourism (MCST) in 2001, KSO has since been incorporated as a professional artistic organisation
and is now affiliated with the MCST, thus making it eligible to receive government budget
support for its operations. In this way, it has become a model for governance in the field of arts
and culture. Currently numbering 100 orchestra and staff members, including two composersin-residence, Korean Symphony Orchestra continues to work together for the advancement of
Korea’s artistic and performance culture.

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

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.

CHI-YONG CHUNG

In 2018, Chi-Yong Chung was inaugurated as
the sixth Music Director and Chief Conductor of
Korean Symphony Orchestra.
One of the most sought-after conductors of his
generation in Korea, Chi-Yong Chung is highly
regarded for his vivid interpretations, deep
musical insights, strong ensemble leadership
and virtuoso baton technique. In particular, he is
well known as a specialist in modern music and
Korean composers’ new works, including the
music of Isang Yun.
Chung began his piano studies at the age of five
and later entered the prestigious Seoul National
University School of Music as a composition
major. He then graduated from the conducting
class of Michael Gielen at the Salzburg
Mozarteum in Austria. Chung served as Assistant
Conductor of the Salzburg International Summer
Festival and was awarded the Austrian Culture
Ministry Award upon graduation.
Following his appearances as guest conductor
of the Radio Symphony of Leipzig, Prague Radio
Symphony, Munich Symphony, Michigan State
Symphony, and Russian Philharmonic, he made
his debut in Korea with the Seoul Philharmonic
in 1992. Chung has conducted numerous Korean
orchestras, such as the KBS Symphony, Bucheon
Philharmonic, Korean Symphony Orchestra,
Daegu Philharmonic, Daejon Philharmonic, and

the Changwong Philharmonic, where he served
as music director.
He is also renowned for his work as an opera
conductor. In addition to leading many operas
of the Italian, French, and German repertoires,
Chung has premiered new Korean works for
the stage including Apron-Weared Soldiers by
Keung-Soo Lim, A Buckwheat Flower Season by
Hyeon-Ok Kim, as well as Kim Koo and Interim
Government in Shanghai by Dong-Hoon Lee.
Chi-Yong Chung is the foremost champion of
the music of Isang Yun, having led the Korean
premieres of numerous works, including
Symphony No.1, Engel in Flammen: Memento for
Orchestra with Epilogue, as well as operas such
as Der Traum des Liu-Tung and Die Witwe des
Schmetterlings.
He is currently Director of the School of Music
at the Korean National University of the Arts,
where he is leading the education of the next
generation of Korean musicians, and Music
Director of Incheon Philharmonic. His past
positions include the chairmanship of Korean
Conductors Association. Among his many
distinctions, Chung received the Soo-Keun Kim
Culture Award, Young Artist Prize of Korean
Culture Ministry, Music Association of Korea
Award, and the Korean Music Journalists
Association Award.

JAE-HYUCK CHO

Acclaimed concert pianist Jae-Hyuck Cho is
one of the most active in Korea, making over
60 appearances on stage annually. He has been
described as “a pianist who is nearing perfection
with extraordinary breadth of expression,
flawless technique and composition, sensitivity
and intelligence, insightful and detailed playing
without exaggeration.”
Born in ChunCheon, South Korea, Cho began
piano studies at age five. He moved to New York
to continue his piano studies at the Manhattan
School of Music Pre-College Division with
Solomon Mikowsky, and went on to receive
Bachelor and Master of Music degrees from The
Juilliard School under the tutelage of Herbert
Stessin and Jerome Lowenthal. He received the
Doctor of Musical Arts degree from Manhattan
School of Music, studying with Nina Svetlanova.
As the winner of the Pro Piano New York Recital
Series Auditions, Cho made his New York
debut in 1993 at Carnegie Hall’s Weill Recital
Hall. He has since been active as a recitalist,
a soloist and a chamber musician throughout
North America, Europe, and Asia, appearing in
venues including New York’s Carnegie Hall and
Lincoln Center, Seoul Arts Center of Korea, the
Opera House of Monte Carlo, and Moscow’s The
Great Hall, Tchaikovsky Hall, and Rachmaninoff

Hall. He also has made appearances with
numerous orchestras including the L’Orchestre
Philharmonique de Monte-Carlo of Monaco,
New Jersey Symphony, Louisiana Philharmonic,
Plano Symphony and San Angelo Symphony of
Texas, Jalisco Symphony of Mexico, and most
major orchestras in South Korea. His interest in
collaborating with artists of different mediums
led him to work together in special projects with
Korean National Ballet and illusionist, Lee Eungyeol, resulting in creating new ways to merge
different genres together.
Cho’s celebrated communication skills on stage
opened doors for opportunities to expand his
musical endeavors. He has been the guest artist
in 252 episodes of ‘With Piano’, a special corner
of ‘Chang Il-bum’s Family Music’ on KBS Classic
FM Radio, creating the format of ‘Live Lecture
Concert on Air’ where he shared commentaries
and gave performances on a live radio
broadcast. He also served as the programme
director, the host and the performer of concert
series including Stradium’s ‘Jae-Hyuck’s Music
Box’, and Suwon SK Artrium’s ‘Cho JaeHyuck’s Morning Classic’. Starting in 2017, he is
appearing as the new host and performer for
Seoul Arts Center’s signature concert series,
‘The 11 o’clock Concert’.

ABU DHABI FESTIVAL 2019
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
9am - 8pm

Thursday, 28 February Friday, 1 March 2019
Umm Al Emarat Park
4pm - 9pm

Joyce DiDonato

Korean National Ballet
'Giselle'

In War & Peace: Harmony
Through Music

Thursday, 24 January 2019
Emirates Palace Auditorium
8pm

Thursday, 7 March 2019
Emirates Palace Auditorium
8pm

Korean Symphony
Orchestra

Justin Kauflin in Concert
'Coming Home'

Conducted by
Maestro Chi-Yong Chung,
Featuring Pianist Jae-Hyuck Cho
Friday, 8 March 2019
Emirates Palace Auditorium
8pm

Monday, 11 March 2019
The Black Box, The Arts Center
at NYU Abu Dhabi
8pm

'Tosca'

'Stand Up for Inclusion'

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

Special Arts Festival Korea
with Guest Artist Sumi Jo

Friday, 15 March 2019
Emirates Palace Auditorium
8pm

Saturday, 16 March 2019
Emirates Palace Auditorium
8pm

'Sombras'
by Sara Baras

The Paris Opera Ballet
‘Jewels’
by George Balanchine

Thursday, 21 March 2019
Emirates Palace Auditorium
8pm

Friday, 29 March Saturday, 30 March 2019
Emirates Palace Auditorium
8pm

مهرجان أبوظبي 2019
آفاق بعيدة
لوحات لمناظر طبيعية أوروبية من
لختنشتاين .المجموعة األميرية

المهرجان في
الحديقة
عروض كوميدية حية

الثالثاء 26 ،فبراير -

الخميس 28 ،فبراير -

اإلثنين 25 ،مارس 2019
منارة السعديات

الجمعــة 1 ،مارس 2019
حديقة أم اإلمارات

مساء
 9صباحًا 8 -
ً

مساء
مساء 9 -
4
ً
ً

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

فرقة الباليه الكورية
الوطنية
“جيزيل”

الخميس 24 ،يناير 2019
مسرح قصر اإلمارات
مساء
8
ً

الخميس 7 ،مارس 2019
مسرح قصر اإلمارات

األوركسترا الكورية
السيمفونية

جاستين كافلين
“عائد إلى المنزل”

بقيادة المايسترو تشي يونغ تشانغ،
ومشا ركة عازف البيانو جاي هيوك تشو
الجمعة 8 ،مارس 2019
مسرح قصر اإلمارات
مساء
8
ً

“توسكا”
السير برين تيرفل مع كريستين
أوبواليس وفيتوريو غريغولو
وأوركسترا كامري

الجمعة 15 ،مارس 2019
مسرح قصر اإلمارات
مساء
8
ً

اإلثنين 11 ،مارس 2019
مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي
مساء
8
ً

“معًا لإلندماج”
مهرجان الفنون الخاص كوريا
مع الفنانة الضيف سومي جو

السبت  16مارس 2019
مسرح قصر اإلمارات
مساء
8
ً

“سومبراس”
لسارا باراس

باليه دار أوبرا باريس
“جولز”
لجورج باالنشين

الخميس 21 ،مارس 2019
مسرح قصر اإلمارات
مساء
8
ً

يومي الجمعة والسبت،
 29و  30مارس 2019
مسرح قصر اإلمارات
مساء
8
ً

جاي هيوك تشو

يُعتبر جاي هيوك تشو واحدًا من أكثر عازفي البيانو
تواجدًا على الساحة الفنية في كوريا الجنوبية
بمشاركته في أكثر من  60حف ً
ال موسيقيًا كل عام.
ووُ صف في األوساط اإلعالمية المعنية بالموسيقى
بأنه "عازف بيانو يقترب من الكمال مع قدرة تعبيرية
استثنائية ،وتقنية خالية من العيوب ،إضافة إلى ما يُدخله
من أحاسيس على عزفه الذي يخلو من أي مبالغة".
ولد تشو في مدينة تشونشيون بكوريا الجنوبية ،وبدأ
بتعلم العزف على البيانو في سن الخامسة .وانتقل
إلى نيويورك لمتابعة دراساته في "مدرسة مانهاتن
اإلعدادية للموسيقى" حيث تتلمذ على يد سولومون
ميكوفسكي ،وحصل على درجتي البكالوريوس
والماجستير في الموسيقى من مدرسة جويليارد تحت
إشراف هربرت ستيسين وجيروم لوينثال .وحصل على
شهادة الدكتوراه في الفنون الموسيقية من "كلية
مانهاتن للموسيقى" تحت إشراف نينا سفيتالنوفا.
وكان أول ظهور لتشو في نيويورك على مسرح
كارنيغي  -قاعة وايل في عام  1993بعد فوزه في
اختبار األداء المعروف باسم "برو بيانو نيويورك ريسيتال".
ومنذ ذلك الحين نشط تشو في الحفالت الموسيقية
وعروض العزف المنفرد وموسيقى "الحجرة" في
أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا ،ويقدم عروضه
في مراكز موسيقية مهمة بما فيها قاعة كارنيجي
ومركز لينكولن في نيويورك ،ومركز سول للفنون في
كوريا الجنوبية ،ودار أوبرا مونت كارلو ،والقاعة الكبرى
وقاعتي "تشايكوفسكي" و"رخمانينوف" في موسكو.

كما عزف تشو مع العديد من فرق األوركسترا بما فيها
أوركسترا مونتي كارلو الفيلهارمونية في موناكو،
وأوركسترا نيوجرسي السيمفونية ،وأوركسترا لويزيانا
الفيلهارمونية ،وأوركسترا بالنو السيمفونية وأوركسترا
سان أنجلو السمفونية في تكساس ،وأوركسترا
خاليسكو السمفونية في المكسيك ،ومعظم فرق
األوركسترا الرئيسية في كوريا الجنوبية .وقد دفعه
اهتمامه بالتعاون مع فنانين من مختلف األنماط الفنية
إلى العمل مع فرقة الباليه الكورية الوطنية والساحر
لي أون كيول ،فساهم بذلك في خلق طرق جديدة
لدمج أنواع الفنون المختلفة معًا.
وبفضل مهاراته االستثنائية في التواصل على خشبة
المسرح ،أتيحت لتشو فرص ثمينة لتوسيع آفاقه
الموسيقية؛ حيث ّ
حل ضيفًا في  252حلقة من برنامج
"مع البيانو" ،وهي إحدى فقرات البرنامج اإلذاعي
"موسيقى تشانغ إل-بوم للعائلة" على إذاعة "كيه بي
إس كالسيك إف إم" الكورية؛ وتعتبر هذه الفقرة بمثابة
"حفل حي على الهواء" يقوم خالله تشو بمشاركة
التعليقات وتقديم عروض األداء ضمن بث إذاعي حي
ومباشر .وشارك تشو في الوقت ذاته كمدير برامج
ومضيف ومؤدي في سلسلة من الحفالت الموسيقية
بما في ذلك "صندوق جاي هيوك الموسيقي"
و"كالسيكيات تشو جاي هيوك الصباحية" على مسرح
وابتداء من عام ،2017
"إس كيه آرتريوم" في سوون.
ً
ظهر تشو بصفته مضيفًا جديدًا ومؤديًا لسلسلة من
الحفالت الموسيقية في مركز سيول للفنون تحت
مسمى "حفلة الساعة الحادية عشرة".

تشي يونغ تشانغ

تم تعيين تشي يونغ تشانغ عام  2018مديرًا موسيقيًا سادسًا وقائدًا لألوركسترا الكورية السيمفونية.
ويعتبر تشي يونغ تشانغ من أشهر قادة الفرق الموسيقية بين أبناء جيله في كوريا ،حيث يحظى بتقدير كبير ألعماله
النابضة ورؤاه الموسيقية العميقة وإمكاناته القيادية العالية ،فض ً
ال عن مهاراته الفنية رفيعة المستوى .وقد سطع
نجمه بشكل خاص في الموسيقى العصرية واألعمال الجديدة للمؤلفين الكوريين بما فيها موسيقى إيسانغ يون.
بدأ دراسة البيانو في عمر الخامسة ثم تابع دراسة التلحين بمدرسة الموسيقى في جامعة سول الوطنية المرموقة.
وتخرّج الحقًا حام ً
ال شهادة قيادة فرق األوركسترا تحت إشراف المايسترو مايكل جيلين في جامعة "سالزبورغ موزارت"
في النمسا .وعمل كمساعد قائد األوركسترا في "مهرجان الموسيقى الصيفي سالزبورغ" ،كما حصل على جائزة
وزارة الثقافة النمساوية بعد التخرّج.
وقدم أول عروضه في كوريا برفقة أوركسترا سول الفيلهارمونية عام  ،1992وذلك بعد ظهوره كمايسترو زائر في
ّ
العديد من الفرق العالمية بما فيها أوركسترا اليبزيغ اإلذاعية السيمفونية ،وأوركسترا براغ اإلذاعية السيمفونية،
وأوركسترا ميونيخ السيمفونية ،وأوركسترا والية ميشيغان السيمفونية ،واألوركسترا الروسية الفيلهارمونية.
تولى قيادة العديد من فرق األوركسترا الكوريّة بما فيها أوركسترا كي بي إس السيمفونية ،وأوركسترا بوتشيون
الفيلهارمونية ،واألوركسترا الكورية السيمفونية ،وأوركسترا دايجو الفيلهارمونية ،وأوركسترا دايجون الفيلهارمونية،
وأوركسترا تشانغ وونغ الفيلهارمونية حيث شغل مهام المدير الموسيقي.
ويشتهر تشي يونغ تشانغ أيضًا بـأعماله األوبرالية ،حيث تولى قيادة فرق أوبرالية قدمت إبداعاتها في إيطاليا وفرنسا
وألمانيا ،وكان سبّاقًا في تقديم العروض الكورية األولى بما فيها مقطوعة "جنود يرتدون المئزر" لـ كيونغ سو ليم،
و"موسم زهرة الحنطة السوداء" لـ هيون اوك كيم ،فض ً
ال عن مقطوعة "كيم كو وحكومة كوريا المؤقتة في
شنغهاي" لـ دونغ هون لي.
ويعتبر تشانغ من النجوم السابقين لموسيقى يون بعد أن تولى قيادة العرض الكوري األول للعديد من أعماله بما
فيها السيمفونية رقم " 1مالك وسط ألسنة اللهب :تذكار لألوركسترا مع خاتمة" ،وكذلك أعمال أوبرالية مثل "حلم ليو
تونغ" ،و"أرملة الفراشة".
يوجه ّ
دفة العملية التعليمية للجيل
ويعمل اليوم مديرًا لمدرسة الموسيقى في جامعة كوريا الوطنية للفنون ،حيث ّ
المقبل من الموسيقيين الكوريين ،كما يتولى منصب المدير الموسيقي ألوركسترا إنشون الفيلهارمونية .وقد شغل
فيما مضى عدة مناصب بما فيها رئيس رابطة قادة األوركسترا الكوريين ،ونال العديد من الجوائز المرموقة بما فيها
جائزة سو كيون كيم الثقافية ،وجائزة الفنان الشاب من وزارة الثقافة الكورية ،وجائزة رابطة الموسيقى الكورية،
وجائزة رابطة الصحفيين الموسيقيين الكوريين.

سـجل حـافـل ونـمـو
على المدى الطويل.
شهرة تتوجها الجوائز.

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.
في “عام الخير” تفتخر “جلف كابيتال” بدعم مبادرات التعليم في مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون.

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

األوركسترا الكورية السيمفونية
منذ تأسيسها في مارس  ،1985عملت األوركسترا السيمفونية الكورية على االرتقاء بمكانة الموسيقى السيمفونية
الكورية محليًا وعالميًا عبر تقديم أكثر من  90عرضًا كل عام.
ووقعت األوركسترا عقدًا حصريًا مع المسرح الوطني الكوري في عام  1987أثمر عن إنتاج أعمال مشتركة منتظمة
مع األوبرا الكورية الوطنية ،وفرقة الباليه الكورية الوطنية ،والجوقة الكورية الوطنية .وعززت األوركسترا مكانتها
في صدارة فرق األوركسترا الكورية بعد اختيارها لتكون األوركسترا المقيمة في مركز سول للفنون عام .2001
وعلى غرار أوركسترا فيينا الفيلهارمونية ،تعتبر األوركسترا الكورية السيمفونية الفرقة الوحيدة في البالد التي
تمتلك الخبرة العملية والتجربة الواسعة لتقديم العروض األوبرالية المتميزة مثل غناء األوبرا وأداء الباليه .ومع
إحيائها ألكثر من  40حف ً
ال سنويًا من عروض الباليه واألوبرا سنويًا ،تواصل األوركسترا الكورية السيمفونية تعزيز
رصيدها الفني سنويًا والحفاظ على سمعتها الرائدة في الموسيقى األوبرالية والباليه ،حيث ال تزال تقيم الحفالت
والبرامج الموسيقية الخاصة بشكل منتظم في دار األوبرا وقاعة الحفالت الموسيقية التابعتين لمركز سول
للفنون .
وتم منح األوركسترا الكورية السيمفونية صفة مؤسسة غير ربحية من قبل وزارة الثقافة والرياضة والسياحة
الكورية في عام ُ ،2011
وأدرِجت منذ ذلك الحين كمؤسسة فنية مهنية تابعة للوزارة ،مما أتاح لها تلقي الدعم
المالي من ميزانية الحكومة الكورية لتمويل نشاطاتها .وهكذا ،غدت األوركسترا نموذجًا للحوكمة في مجال
الفنون والثقافة .ويضم طاقم األوركسترا حاليًا  100موسيقي وموظف بمن فيهم مؤلفان مقيمان ،ويواصل
أعضاء األوركسترا التعاون معًا للنهوض بالثقافة الفنية الكورية.

السيمفونية الثامنة على سلم جي ميجور
من األوبرا  88ألنطونين دفوراك
ديفيد نايس
هنالك قاسم واحد على األقل يجمع دفوراك مع
بيتهوفن ،إذ تتناوب سيمفونياتهما األربعة األخيرة بين
األلطف إلى األكثر دراماتيكية ،مع ميل السمفونيتين
السابعة والتاسعة إلى مزيد من السوداوية.
وتظهر العناصر التشيكية بشكل متكرر في جميع
السمفونيات األربعة لبيتهوفن ،في حين تظهر
سمفونياته السادسة والثامنة دفء بلده بوهيميا
الذي يقود إلى االسترخاء والتأمل ،والذي يصور لغة
موسيقية إيقاعية غالبًا ما نجدها في وسط أوروبا.
ومع كل عالمة موسيقية من سيمفونية دافورك على
سلم جي ميجور ،نشعر بدف أشعة شمس الصيف
وأوائل خريف عام 1889؛ عندما عاد إلى معتزله الريفي
في فيسوكا (كان سيعود إلى براغ ألداء العرض األول
للسمفونية في عام  .)1890وهناك استلهم أسلوبًا
سمفونيًا جديدًا مستوحى من الطبيعة البوهيمية
بغاباتها وتاللها وحقولها ،والتي سبقه إلى تصويرها
المؤلف الموسيقي التشيكي الرائد سميتانا.
أخبر دفوراك أحد أصدقائه بعد تأليفه السمفونيتين
السادسة والسابعة ،واللتان يظهر فيهما تأثره الواضح
ببرامز مرات كثيرة ،أنه أراد أن يكتب "شيئًا مختلفًا  ...مع
أفكار متفردة تقدم بشكل جديد" .ولكن لسوء الحظ،
لم توافق الشركة الموزعة ألعماله "سيمروك" على
ذلك ،إذ كانت تقبل فقط األعمال السطحية القابلة
للبيع .ولكن مع ذلك أصر دفوراك قائ ً
ال "عقلي اآلن مليء
باألفكار العظيمة ،سأفعل ما يرشدني إليه الخالق".
عندها قدمت له "سيمروك" مبلغًا كبيرًا من المال
ونصحته بالتوجه إلى نوفيلو في لندن ،حيث نشر له هذه
السيمفونية بعد مرور عام على عرضها ألول مرة.
تبدأ الســمفونية بنغمات حزينة ،لكنها ســرعان ما
تتــوارى خلف ألحان فرحة مشــرقة ،لينطلق التناغم
الفريد آللة التشــيلو مع األبواق ،وخلفية موســيقية
تهمس فيهــا آالت الترومبون برفق ،ليصدح بعدها
أول صــوت مفعم بالفــرح آللة الفلوت التي تغرد بعدة
حــركات مصورة إلهام الغابــة لدفوراك .لتنطلق بعدها
ترانيم فرحــة ممزوجة بروح األغاني الفلوكلورية
ً
متمثلة بآلــة الكالرينيت في الفواصل بين
البوهيميــة
الحــركات الثالثة وحتى السادســة ،ثم تختتم بنهاية
قوية تجسد ذروة السعادة.
ثم تعود األلحان الحزينة مع الفلوت في المقدمة
لتطغى على المشهد من جديد ،لكنه تقودنا هذه
مشمس
اتجاهات مختلفة ،تبدأ بمكان
المرة إلى
ٍ
ٍ
مفعم بالحياة ،تليه رحلة أكثر تحديًا تكللها
النحاسيات في الذروة .ليعود بنا دفوراك إلى الفرح من
جديد مع البوق اإلنجليزي ،والذي استخدم صوته لما له
من تأثير حاد طويل في الحركة البطيئة للسيمفونية

التاسعة "من العالم الجديد" .عودة سريعة إلى
الكالرينيت تعلن أن اإليقاع الصاخب النابض بالحياة لن
يعود حتى المقطع الختامي.
وتعود نغمات الشفق الهادئة لتوجه الحركة البطيئة
مرة ثانية ،ويسبغ معظمها اللحن الثالثي المتصاعد
الذي يُسمع في البداية بتجليات متنوعة (تبدأ الحركة
الثالثة مع هذ اإليقاع أيضًا) .وتتهادى ألحان الفلوت
والكالرينيت في النهايات ،لكن ينساب لحن ينتهي
بنغم ريفي بهيج .وفي قلب الحركة ،يصدح البوق
ملمحًا إلى ومضات من الماضي البطولي الصارم
لبوهيميا ،لكن يعود النغم البهيج بشكل دراماتيكي
خاطف مرة أخرى .ويوحي هذا المقطع الختامي
بالسكينة ثم تقاطعه انفجارات الماضي مرة أخرى
قبل أن ينتهي بهدوء من جديد.
وتشترك الحركة الســريعة مع الحركة البطيئة
بالتوازن الحذر بين الوتريات وآالت النفخ الخشــبية،
حيــث تتأرجح طبيعتهــا المريرة بين إيقاع الفالس على
ســلم جي مينور ،وتهويدة على ســلم جي ميجور كان
دافوراك قد اســتوحاها من عمله األوبرالي ذو الفصل
الوحيد "العشــاق المكابرون" .وتتحول الحركة أخيرًا
إلــى مقطع ختامي مرح بمقياس موســيقي مختلف
( 2/4ســريع بدل  3/8بطيء) .واس ُتلهمت اإليقاعات
الســيمفونية التي تســبق هذه الحركة من رقصات
تلمح أكثر إلى
تشــيكية محليــة ،إال أن إيقاعات الفالس ّ
تشايكوفســكي الذي ألف السيمفونية الخامسة
الشــهيرة في نفس الفترة الزمنية .تعود صداقة
دافورك وتشايكوفســكي إلى العام الذي تم تأليف
هذيــن العملين فيه ،عام .1888
وخطرت لدفوراك فكرة النفير باألبواق في افتتاحية
الخاتمة في وقت متأخر جدًا من عملية التأليف ،وكما
قال رافاييل كوبيليك ،قائد األوركسترا التشيكي
الكبير" :أيها السادة ،في ‘بوهيميا’ ال تدعوا األبواق
إلى المعركة أبدًا ،بل هي دعوة إلى الرقص دومًا".
فيما اقترح آخرون أنها تنطبق على الدعوة اإلنجليزية
"هيا إلى االحتفال" .ويأتي اللحن التالي حزينًا وبصيغة
اعتادية يتكرر فيها تتابع زوج من ثماني فواصل
موسيقية ،والذي يوحي بفكرة رئيسية ويجسد النقلة
األولى .وتنفجر الجولة الثالثة بموسيقى كرنفالية
مليئة بالصخب ،يبدو فيها وكأن شيطانًا راقصًا يلهو
بشغب محاو ً
ال إحداث الفوضى ،قبل أن توقفه نغمة
وتلمح ثالث نقالت أخرى
البوق المتآلفة في هذه المرة.
ّ
إلى انتهاء الفكرة الرئيسية بأسلوب حالم – كما في
كونشيرتو ليست التي تتماشى مع "إيرويكا" لبيتهوفن
– إال أن الكرنفال البوهيمي ينفجر وينتهي الحفل
بأجواء نابضة وسرعة أكبر.

كونشرتو البيانو رقم  1لفرانز ليست
ديفيد نايس
في باريس ،تفتقت موهبة الفتى الغر فرانز ليســت في
عــزف البيانو ليجعل "العواطــف تتكلم وتبكي وتغني
وتتنهد" .وقد ركب موجة الرومانســية التي اجتاحت
العالم آنذاك مع دراســةٍ مكثفــة لألديبَين العظيمين
بايرون وفيكتور هوغو ،فبدأ يستكشــف أساليب
جديدة للفن الســيمفوني قادته إلى وضع المسودات
األولى لرائعته "كونشــرتو البيانو رقم  "1على ســلم إي
فالت ميجور في عام  .1830ولم يشــق ليســت طريقه
إلى خشــبات المسارح سوى بعد عقدين ونصف
فــي فايمار التي كانــت بمثابة "أثينا جديدة" ،حيث بدأ
بتطبيــق رؤيته الفنية الرامية إلى دمج الموســيقى
واألدب والرســم لتتجسد في أدائه االستثنائي ألعمال
فاغنر األوبرالية.
وكان هيكتور بيرليوز ،قائد األوركســترا التي عزفت
كونشــيرتو البيانو األول عام  1855بمشاركة فرانز
ليســت كعازف منفرد ،هو العبقري الذي استحوذت
مقطوعته الموســيقية الرائعة "فانتاستيك
ســيمفوني" على مشــاعر ليست في عام 1832؛ حيث
اســتلهمت حركاتها الموسيقية الخمس في بعض
األحيان من نمط الســوناتا القياســي  -لناحية عرض
المواضيع وتطورهــا واختزالها  -ولكنها في أحيان
أخــرى بدت متحــررة أكثر وتحديدًا في تحوالت الفكرة
الثابتــة ،والموضوع الرئيســي المرتبط بالمحبوبة صعبة
المنال لبطل القصة .وكان لدى ليســت في كونشــرتو
البيانــو األول أهداف أخرى فــي مخيلته ،ليس أقلها
صهر الحركات األربعة في وحدة متجانســة ،لكنه
ّ
فضــل اختيار بعــض التحوالت التي ال تقل إبهارًا ألفكاره
الموسيقية الخاصة.
وتوحــي المقطوعة بطابــع الفانتازيا الحرة ولو أنها،
كحال جميع المقطوعات الموســيقية العظيمة،
تنطــوي على نظام يحكــم الجنون الظاهر لتقلب
مصادر اإللهــام فيها .وحتى التوازن بين العازف
المنفرد واألوركســترا كان شــيئًا جديدًا في خمسينيات
القرن التاســع عشــر .ولعل ليست كان يفكر بالحركة
البطيئــة لكونشــيرتو البيانو الرابع لبيتهوفن  -هذه
الصورة الموســيقية لعازف بيانو يهدئ غضب
األوركســترا  -عندما قدم الفكرة األولى لآلالت الوترية
الصاخبــة .ومع أن المــكان التقليدي للعزف الختامي
المنفــرد كان فــي نهاية الحركة ،إال أن البيانو هنا
يســتجيب بعد البداية مباشـ ً
ـرة بأشكال عدة تهدئ
غضــب اآلالت األخــرى لوهلةٍ إلى أن يزيد العزف المنفرد
لألوكتافــات الثنائيــة أخيرًا في ضراوة المقطوعة .وبدا
اختيار اآلالت الموســيقية في الغالب أشــبه ما يكون
بموســيقى الحجرة ،حيث كان العزف المنفرد آلالت
النفخ الخشــبية والكمان هــو الرفيق الوحيد للبيانو في
بعض األحيان.

وتنتهــي نغمــة أداجيو المؤثرة بهدوء مع صوت اآلالت
الوتريــة التي يقطعها ســرد لحني مفعم بالعاطفة
وسط الحركة ،وســرعان ما تتكلل بأنغام ساحرة
أخرى لعزف منفرد على آالت النفخ الخشــبية .وفي
خضم هذه العبارات الشــعرية ،تستكمل نغمات
ً
مطلقة العنان لنغمات
البيانــو الهادئة هذه الثالثيــة
مرحــة متقلبة .ويكــون دور العازف المنفرد هنا أثيريًا
اقتداء بســيمفونية بيرليوز الدرامية
فــي الغالب ،ربما
ً
الشــهيرة "ماب ،ملكة األحالم" المستوحاة من
ســيمفونية شكســبير "روميو وجولييت" مع أن الصخب
هنا لم يهدأ بعد.
ويأتي القرار بذلك فــي العزف الختامي المنفرد
عنــد نهاية الســيمفونية ،حيث تحدث كل التحوالت
الموضوعية المدهشــة؛ وأولها معالجة خفيفة
ً
متبوعة
وشــجاعة لألغنية ذات اإليقاع البطيء،
بموسيقى الســكيرزاندو المرحة ،ثم الخاتمة بنصر
يغلــف التهديــدات الصاخبة التي تتوالى حتى آخر
نغمة وترية منتصرة على ســلم إي فالت ميجور ،وهو
المفتــاح األبرز على اإلطالق بعد ســيمفونية بيتهوفن
(البطولية) الثالثة.

البرنامج
قائد أوركسترا تشي يونغ تشانغ  /عازف بيانو منفرد جاي هيوك تشو
يونغ جو لي ،مهرجان آريرانغ لألوركسترا ()’15
فرانز ليسزت ،كونشيرتو البيانو رقم  1على إي ميجور ،أس)’19( 124.
استراحة
أنتونين دفوراك ،السيمفونية رقم  ،8مقطوعة)’47( 88.

مهرجان أريرانغ لألوركسترا ()2012
من تأليف يونغ جو لي
"أريرانغ" هي واحدة من أقدم وأشهر األغاني الفولكلورية الكورية ،وتعد رمزًا للهوية الموسيقية والثقافية للبالد.
ومع أن لكل منطقة ومقاطعة كورية شكلها خاص من هذه األغنية من حيث اإليقاعات والكلمات والمواضيع
توحد جميع الكوريين بتجسيدها ألحالمهم وأفراحهم وآالمهم المشتركة.
المحلية التي تطرحها ،إال أن األريرانغ ّ
وقد أبدى المؤلف الموسيقي اهتمامًا كبيرًا بإدراج هذه األغنية البسيطة في برنامج الحفل ،ويعد هذا العرض
ً
محاولة أخرى لتقديم الثقافة الفنية الكورية بمفردات بسيطة بعيدًا عن التجريب أو الفلسفة الغامضة.
ويجمع هذا العرض ألحان األريرانغ الخاصة بأربع مناطق كورية هي :جيندو ،وجيونغ سيون ،وميل يانغ ،وأخرى
ً
عامة على مستوى البالد .ويتم تقديم هذه األلحان ألول مرة بالتسلسل ،فيسلط كل منها الضوء
يمكن اعتبارها
على نظام موسيقي بنيوي خاص لتتكلل في نهاية المطاف في أريرانغ ميل يانغ التي تمثل نقطة التقاء موحدة
لجميع ألحان األريرانغ.
وتعد األلحان الفولكلورية الكورية بشكل عام خماسية النغمات مع اختالفات بسيطة في تنسيق اإليقاعات ،ويتم
غالبًا استخدام نغمات زخرفية إلضفاء تعقيدات جمالية على نسيجها الموسيقي .ويهدف المؤلف إلى الحفاظ
على هذه الخصائص مع توظيف الدرجات الموسيقية واستخدام األرباع الزمنية الفاصلة بشكل موضوعي إلثراء
التناغم الموسيقي.

األوركسترا الكورية
السيمفونية
بقيادة المايسترو تشي يونغ تشانغ
ومشاركة عازف البيانو جاي هيوك تشو
مساء
الجمعة  8مارس 8 ،2019
ً
مسرح قصر اإلمارات
بدعم من
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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.
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
ّ
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 :

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

www.dolphinenergy.com

الشركاء االستراتيجيون

الشركاء الرسميون
الشركاء الرئيسيون

الشريك التعليمي والمجتمعي

الداعم الرئيسي للمعرض

الشريك المجتمعي

الشركاء التعليميون

الداعمــون

الشركاء اإلعالميون الرسميون

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 ،الفجيرة ،رأس الخيمة ،الشارقة)
مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري
مدرسة انترناشونال كوميونيتي
المركز الدولي للموسيقى
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

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
ِ
ِ
سخرنا َّ
الشباب الذين ّ
أحالمهم
فيهم ،في تنمية قدراتِهم ،وتحقيق
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
ّ
َ
ً
يوم
بحتمية النجاح،
مؤمنين
كثيرة،
وصعوبات
بات
بإمكانات قليلةٍ ،
قبل  16عامًا ،انطلقنا
ٍ
وتخطيْنا عَ َق ٍ
ٍ
ِ
َ
َ
بجوهرِ ها وإرثِها،
نجزِ ها،
لمهرجان يحكي تاريخ
سس
ِ
ٍ
َ
اعتقد البعض باستحالة أن ُن َؤ ّ
وم َ
اإلنسانية بفنونها ُ
ً
لغة للسعادةِ وإيقاعًا للحياة.
وبالموسيقى
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
ّ
ُ
ُ
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 ُ
ُ
َ
ّ
سرُ ها،
ج
التي
األحالم
نا،
أحالم
لتحقيق
عي
الس
في
ن
يكم
نا
نجاح
بأن
اليقين
ِككم
ر
نشا
م،
معك
وإننا
واإلصرار،
ِ
ِ ْ
ّ
َ
ُ
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

A Global Partner

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.
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األوركسترا الكورية
السيمفونية
بقيادة المايسترو تشي يونغ تشانغ
ومشاركة عازف البيانو جاي هيوك تشو
مساء
الجمعة  8مارس 8 ،2019
ً
مسرح قصر اإلمارات
بدعم من

بتنظيم من

احجز اآلن

