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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 in Jewels 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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JEWELS
Jewels is unique: a full-length, three-act plotless ballet that uses the music of three very
different composers. Balanchine was inspired by the artistry of jewellery designer Claude
Arpels, and chose music revealing the essence of each jewel. He explained: “Of course, I have
always liked jewels; after all, I am an Oriental, from Georgia in the Caucasus. I like the colour
of gems, the beauty of stones, and it was wonderful to see how our costume workshop, under
Karinska’s direction, came so close to the quality of real stones (which were of course too
heavy for the dancers to wear!).”
Each section of the ballet is distinct in both music and mood. Emeralds, which Balanchine
considered “an evocation of France — the France of elegance, comfort, dress, perfume,”
recalls the 19th century dances of the French Romantics. Rubies is crisp and witty, epitomising
the collaboration of Stravinsky and Balanchine. Diamonds recalls the order and grandeur of
Imperial Russia and the Maryinsky Theater, where Balanchine was trained. Mary Clarke and
Clement Crisp have written: “If the entire imperial Russian inheritance of ballet were lost,
Diamonds would still tell us of its essence.”
Gabriel Urbain Fauré (1845-1924) was Maurice Ravel’s teacher, and his life and work bridged
the eras of Romanticism and Impressionism. He wrote piano and chamber music, as well as
incidental music for plays such as Pelléas et Mélisande and Shylock; he composed operas and
many songs set to the words of French poets of the late nineteenth century, especially Verlaine.
Igor Stravinsky (1882-1971), born in Russia, is acknowledged as one of the great composers of
the twentieth century. His work encompassed styles as diverse as Romanticism, Neoclassicism
and Serialism. His ballets for Diaghilev’s Ballets Russes included The Firebird, Petrushka, The
Rite of Spring, and Apollo. His music has been used in more than 30 ballets originating with
New York City Ballet from 1948 through 1987, including Danses Concertantes, Orpheus, The
Cage, Agon, Monumentum pro Gesualdo, Rubies, Symphony in Three Movements, Stravinsky
Violin Concerto, Concerto for Two Solo Pianos, Suite from L’Histoire du Soldat, Concertino,
and Jeu de Cartes.
Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893) studied at the Conservatory in St. Petersburg, where
Balanchine later studied piano in addition to his studies in dance. Tchaikovsky is one of the
most popular and influential of all romantic composers. His work is expressive, melodic, grand
in scale, with rich orchestrations. His output was prodigious and included chamber works,
symphonies, concerti for various instruments, operas, and works for the piano. His creations
for the ballet, composed in close partnership with Marius Petipa, include Swan Lake, The
Nutcracker, and The Sleeping Beauty.
The George Balanchine Trust

PARIS OPERA BALLET
The Paris Opera Ballet was the birthplace of classical dance. It was here that the fundamental
principles of ballet technique, imported from Italy by Catherine de Medici in the 16th century,
were painstakingly developed and perfected by the court ballets in a process that continued
under the reign of Louis XIV. The Sun King, who wished to transform noble style into a genuine
stage art, founded the Royal Academy of Dance in 1661. It would be the first French institution
responsible for fixing the rules of dance and for its teaching. In 1669 he inaugurated the Royal
Academy of Music (the Paris Opera’s original name) which became home to Europe’s first
professional dance troupe. When, in 1713, he gave orders for the creation of the Dance School,
the essential foundations were laid to ensure the future development of a professional company.
Since then the Paris Opera Ballet has, without interruption, pursued its dual vocation as both a
repository for the repertoire and a centre for creation. From as early as the 18th century, French
dancers and choreographers would perform all over Europe and bring back these foreign
influences to Paris. Among the illustrious initiators of these exchanges stand out the names of
Jean-Georges Noverre (in Germany, London and Vienna), August Bournonville (in Denmark),
Charles-Louis Didelot, Jules Perrot, Arthur Saint-Léon and Marius Petipa (in Russia), not
forgetting the Vigano and Taglioni families (in Italy). This process reached a pinnacle in the 19th
century with the creation of La Sylphide by Philippe Taglioni (1832), the first ballet to be danced
in white tutus, and Giselle by Jean Coralli and Jules Perrot (1841), which marked the peak of the
romantic period. Making use of techniques that were avant-garde for the times (pointes, vols
suspendus), these choreographies were soon to become the hallmarks of the magical universe
of the ballet blanc and the ballerina’s vocabulary.
In the 20th century, the Company explored new realms of dance under the guidance of several
great ballet masters and choreographers, in particular Serge Lifar and Rudolf Nureyev, who
would considerably extend the repertoire. Famous dancers such as Albert Aveline, Carlotta
Zambelli, Lycette Darsonval and Yvette Chauviré would also contribute to the company’s
excellence by making available their savoir-faire through the Ballet School.
Today the Ballet remains a vital centre for the living arts alternating revivals and new works,
and playing host to the greatest contemporary choreographers and numerous foreign dance
companies. The Company has a vast repertoire including references both romantic (Joseph
Mazilier, Philippe Taglioni) and classical (Marius Petipa), works from Serge Diaghilev’s Ballets
Russes, modern choreographies (Martha Graham, José Limon), neoclassical ballets (George
Balanchine, Roland Petit, Jerome Robbins, John Neumeier and John Cranko), contemporary
works (Alvin Ailey, Pina Bausch, Maurice Béjart, Carolyn Carlson, Merce Cunningham, Anne
Teresa De Keersmaeker, Nacho Duato, Mats Ek, William Forsythe, Jiří Kylián, Ohad Naharin,
Alwin Nikolaïs) and newly-commissioned works by guest choreographers (Jérôme Bel, Davide
Bombana, Trisha Brown, Sidi Larbi Cherkaoui, Odile Duboc, Jean-Claude Gallotta, Emanuel Gat,
Damien Jalet, Michel Kelemenis, Abou Lagraa, Blanca Li, Susanne Linke, Édouard Lock, Thierry
Malandain, Wayne McGregor, Benjamin Millepied, José Montalvo, Michèle Noiret, Robin Orlyn,
Angelin Preljocaj, Alexei Ratmansky, Laura Scozzi, Saburo Teshigawara, Sasha Waltz) and by
artists from the Company.
The Paris Opéra Ballet, whose future development is carefully watched over by Aurélie Dupont,
is composed of 154 dancers, drawn, for the most part, from the Paris Opéra Ballet School
directed by Elisabeth Platel. The average age is around 25, making this one of the most youthful
of today’s companies.
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AURÉLIE DUPONT
Aurélie Dupont joined the Paris Opera’s Ballet School in 1983. She attended all its classes and
participated in performances and official tours. After entering the Paris Opera’s Corps de Ballet
in 1989, she was promoted to Coryphée in 1991 and ‘Sujet’ in 1992. The same year, she won the
Gold Medal (in the junior category) at the Varna International Ballet Competition.
She received the Prix AROP (Association pour le Rayonnement de l’Opéra de Paris) in 1993 and
the Prix du Cercle Carpeaux in 1994. After entering the Company, Aurélie Dupont performed
in all the major productions from the classical and the contemporary repertoires. She was
also cast in solo roles in Pierre Lacotte’s Giselle and La Sylphide, George Balanchine’s The
Four Temperaments, Roland Petit’s world premiere production of Rythme de Valses (1994),
Rudolf Nureyev’s La Bayadère, Roland Petit’s Le Loup, Angelin Preljocaj’s Annonciation, Rudolf
Nureyev’s The Nutcracker, and Pina Bausch’s The Rite of Spring (The Chosen One).
Promoted to ‘Première Danseuse’ in 1996, she danced the principal roles in Soir de fête (Léo
Staats), Raymonda, Don Quichotte and La Bayadère – three productions by Rudolf Nureyev,
Manon (Kenneth MacMillan) and Casanova in Angelin Preljocaj’s world premiere production at
the Paris Opera (1998). At the end of the performance of Don Quixote (Rudolf Nureyev) – on
December 31 1998 – she was made an ‘Étoile.’
Since then she has added numerous roles and works to her repertoire, including: Capriccio/
Rubies, Symphony in C, Violin Concerto, Concerto Barocco, Agon, Le Palais de Cristal (George
Balanchine), Boléro (Maurice Béjart), Giselle (Jean Coralli and Jules Perrot, as well as the version
by Mats Ek), Tatiana in Onegin (John Cranko), Woundwork 1 (William Forsythe), La Sylphide
(Pierre Lacotte after Taglioni), Paquita (Pierre Lacotte after Mazilier and Petipa), Suite en Blanc,
Les Mirages (Serge Lifar), Sylvia, A Midsummer Night’s Dream (John Neumeier), The Sleeping
Beauty, Cinderella, Nikiya / La Bayadère, Romeo and Juliet, Swan Lake (Rudolf Nureyev),
Carmen (Roland Petit), Le Parc (Angelin Preljocaj), In The Night, En Sol, and Dances at a
Gathering (Jerome Robbins).
She was also chosen to dance in numerous first productions at the Opera, including Musings
(James Kudelka, 1997), Le Concours – the role of Ada (Maurice Béjart, 1999), Perpetuum (Ohad
Naharin, 2000), Stepping Stones, Bella Figura (Jiří Kylián, 2001), Liebeslieder Walzer (George
Balanchine, 2003), La Dame aux Camélias (John Neumeier, 2006), Mademoiselle Julie – the
title role (Birgit Cullberg, 2014). She has also danced in several world premieres, including
Rythme de valses (Roland Petit, 1994), Casanova (Angelin Preljocaj, 1998), Il faut qu’une porte
(Jiří Kylián, 2004), O zlozony/O composite (Trisha Brown, 2004), Amoveo (Benjamin Millepied,
2006), Romeo and Juliet (Sasha Waltz, 2007), Siddharta – the role of the Spiritual Awakening
(Angelin Preljocaj, 2010), L'anatomie de la sensation (Wayne McGregor, 2011), Psyché – the title
role (Alexeï Ratmansky, 2011), Boléro (Sidi Larbi Cherkaoui/Damien Jalet, 2013), Darkness is
Hiding Black Horses (Saburo Teshigawara, 2013), Daphnis et Chloé – the role of Chloé (Benjamin
Millepied, 2014) and Together Alone (Benjamin Millepied, 2015).
Étoile dancer Aurélie Dupont made her official farewell to the stage of the Paris Opera on
Monday, May 18 2015, after a performance of Kenneth MacMillan’s Manon.
Appointed by the Paris Opera’s Director, Stéphane Lissner, on February 4 2016, Aurélie Dupont
officially took over as the Paris Opera’s Director of Dance on August 1 2016. She succeeds
Benjamin Millepied.
In September 2018, the Martha Graham Dance Company performed at the Palais Garnier. Janet
Eilber, the Company Director, invited Aurélie Dupont to perform in Ekstasis for the first time.
Based on an original solo invented by Martha Graham in 1933, the work was re-imagined by
Virginie Mécène (2017). She has also danced Bolero (Ohad Naharin) with Diana Vishneva for the
ballet season’s Opening Gala.

Honours:
In 2001, Aurélie Dupont, received the Prix Benois de la Danse for her interpretation of the roles
of Nikiya in La Bayadère (choreographed by Rudolf Nureyev) and Titania in A Midsummer
Night’s Dream (choreographed by John Neumeier).
• Chevalier de la Légion d’honneur
• Chevalier dans l’ordre national du Mérite
• Chevalier des Arts et des Lettres

PRINCIPALS AND SOLOISTS
Amandine Albisson
ETOILE
1999
2006

Joins the Paris Opera Ballet School

2009

Awarded the Cercle Carpeaux Award, cast in the
role of nymph in Afternoon of a Faun, as well as the
Peasant Pas de deux in Giselle

2010
2013

Promoted to Sujet

2014

Promoted to Première Danseuse, named Danseuse
Etoile following her appearance as Tatiana in Onegin
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Aged 17, joins the Corps de Ballet

Awarded the Prix AROP de la Danse. Performs
the title role in La Sylphide, as Princesse Aurore in
Sleeping Beauty and other soloist roles

Dorothée Gilbert
ETOILE
1995

Joins the Paris Opera Ballet School after training
at the Conservatoire National de Toulouse

2000

Aged 17, joins the Corps de Ballet

2003

Cast as the Peasant Pas de deux in Giselle

2004

Promoted to Sujet, dances in Jewels, O’ Zlozony,
La Sylphide, Etudes and Don Quixote

2006

Promoted to Première Danseuse

2007

Nominated as Danseuse Etoile following her
performance as Clara in The Nutcracker
Distinctions: Chevalier des Arts et des Lettres
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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.

PRINCIPALS AND SOLOISTS
Myriam Ould-Braham
ETOILE
1996

Enters the Paris Opera Ballet School

1999

Aged 17, joins the Corps de Ballet, plays one of the
Siamese-Twin Sisters in Les Forains

2001
2002

Becomes Coryphée

2005

Promoted to Première Danseuse, is awarded the Prix
Leonide Massine and the Prix AROP de la Danse

2012

Promoted to Danseur Etoile on 18 June following her
performance of Lise in La Fille mal gardée

Promoted to Sujet, receives the Prix du Cercle
Carpeaux

Distinctions: Chevalier des Arts et des Lettres

©James Bort / OnP

Mathieu Ganio
ETOILE
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1992

Studies at the École Nationale Supérieure de
Danse de Marseille where he is selected by Roland
Petit to perform the lead role in his version of The
Nutcracker at the Opera de Marseille.

1999
2001
2003

Joins the Paris Opera Ballet School

2004

Promoted to Sujet, followed by Danseur Etoile
on 20 May for his performance as Basilio in Don
Quixote

Aged 17, joins the Corps de Ballet
Becomes Coryphée, is selected by Yuri Grigorovich
to perform the role of Kurbsky in Ivan Le Terrible at
the Opera Bastille

Distinctions: Benois de la Danse (Moscow, 2005)

SOLOISTS
Marion Barbeau
PREMIERE DANSEUSE
2002

Joins the Paris Opera Ballet School

2008

Aged 17, joins the Corps de Ballet

2013

Becomes Coryphée

2016

Promoted to Sujet

2019

Promoted to Première Danseuse
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Héloïse Bourdon
PREMIERE DANSEUSE
1998

Joins ballet school

2007

Aged 16, joins the Corps de Ballet

2009

Becomes Coryphée

2010

Soloist, awarded the Prix du Cercle Carpeaux

2011

Wins Prix AROP de la Danse

2019

Promoted to Première Danseuse

©Julien Benhamou / OnP

Sae-Eun Park
PREMIERE DANSEUSE
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2012

Aged 23, she joins the Corps de Ballet

2013

Becomes Coryphée, is awarded the Prix
du Cercle Carpeaux

2014

Promoted to Sujet

2017

Promoted to Première Danseuse

SOLOISTS
Florian Magnenet
PREMIER DANSEUR
1993

Joins dance school

1999

Aged 18, joins the Corps de Ballet

2002

Becomes Coryphée

2003

Awarded the Prix du Cercle Carpeaux

2004

Promoted to Sujet

2005

Wins Prix AROP de la Danse

2011

Promoted to Premier Danseur
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Paul Marque
PREMIER DANSEUR
2008

Joins ballet school

2014

Joins the Corps de Ballet

2016

Becomes Coryphée, wins Gold Medal at the Varna
International Ballet Competition

2017

Promoted to Sujet, wins Prix AROP de la Danse

2018

Promoted to Premier Danseur
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Pierre-Arthur Raveau
PREMIER DANSEUR
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2003

Joins ballet school

2009

Aged 18, joins the Corps de Ballet

2010

Becomes Coryphée, wins AROP Young Hope Award

2011

Promoted to Sujet and awarded the Prix du Cercle
Carpeaux

2013

Promoted to Premier Danseur, wins Prix AROP de la Danse

PASDELOUP ORCHESTRA

France’s oldest symphony orchestra was created in 1861 by Jules Pasdeloup. After his musical
studies, in 1852, he founded the Society of Young Artists, which recruited musicians from
among the students of the Conservatory, and he put on performances at the Salle Herz, a
former concert hall in Paris.
Encouraged by the results, Pasdeloup formed a new orchestra composed of the best
musicians and began, on October 27 1861, to give the Circus Napoleon Boulevard des Fillesdu-Calvaire the ‘Popular Concerts,’ which were an immediate and considerable success. In so
doing, he gave birth to a new form of concert that quickly took on many variations throughout
France and abroad. The orchestra that performed the first concert consisted of some 80
musicians and the programme was made up of Overture to Oberon by Carl Maria von Weber,
Beethoven’s Pastoral Symphony, Mendelssohn's Violin Concerto and The Emperor's Hymn by
Joseph Haydn.
French conductor, Hector Berlioz, said with regard to this prowess: “Monsieur Pasdeloup just
had a bold idea, the unlikely success of which has exceeded all his hopes. He wanted to know
what the effect would be by producing by the works of the masters for an almost uneducated
audience, like those who frequent the theatres of the boulevards. And one could not, before
witnessing it, get an idea of the happiness with which these four or five thousand listeners
expressed for the symphonies. The silence is religious and deep on these many circular steps,
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occupied until the last one. A large and rapidly compressed murmur arises, alone sometimes,
when the musical emotion becomes too intense in certain passages.”
Jules Pasdeloup strived to programme the great composers of the symphonic repertoire, as
well as the young artists of his time. The ‘Popular Concerts’ ceased in 1884, with the exception
of a few dates in 1886 and 1887, when he once again directed. After several years of inactivity,
in 1918 Serge Sandberg resumed the tradition of ‘Popular Concerts,’ entrusting the direction
to the conductor Rhené-Baton. The concerts began again at the Cirque d'Hiver, in the same
setting as in 1861, then at the Opera, the Théâtre Mogador, the Palais de Chaillot, the Théâtre
des Champs-Élysées and, finally, at Salle Pleyel. When, in 1921, Serge Sandberg handed over
to the musicians the responsibility of their orchestra, they formed an association and assumed
the name ‘Concerts Pasdeloup.’ Since 1990, the orchestra has not had a permanent principal
conductor and has been run by a committee that, after 2000, has been chaired by violinist,
Marianne Rivière.
Pasdeloup Orchestra – today made up of nearly 90 musicians members – continues to
perpetuate the values and principles of its founder and remains resolutely open to a diverse
range of styles, shows and talents. From classical symphonies to film music, from French
operetta to contemporary creations, every Pasdeloup concert offers its audience a new,
moving experience.

BENJAMIN SHWARTZ
Critics have hailed Benjamin Shwartz for the intensity of his music making and the clear vision
of his interpretations. These qualities, applied to a strikingly broad repertoire, flow naturally
from the conductor’s profound musicianship and insatiable curiosity.
Shwartz served as Music Director of the NFM Wrocław Philharmonic from 2013 to 2016. He
oversaw the acclaimed Polish institution’s move to the National Forum of Music and was
closely involved with its work during Wrocław’s turn as 2016 European Capital of Culture.
In March 2017 he released the first instalment of a series of recordings of works by Paweł
Mykietyn on the NFM’s own label. Formerly Resident Conductor at the San Francisco
Symphony Orchestra and Music Director of the San Francisco Youth Orchestra, he is
conductor of Mercury Soul, the pioneering music project co-founded in 2008 with composer
and DJ Mason Bates and visual artist Anne Patterson.
Shwartz’s repertoire choices in Wrocław and the range of his work elsewhere reflect his antidogmatic, open-minded approach to programming, embracing everything from Adams’s
Chamber Symphony to Mahler’s Symphony No.4, Brahms’ Symphony No.2 to Bartók’s
Bluebeard’s Castle. From 2015 he toured Age of Anxiety, a project developed in collaboration
with the sculptor, painter and stage designer Alexander Polzin. The production, based on the
poetry of W.H. Auden, employs music and paintings to show how the tumultuous events of early
20th century, culminating in the First World War, irreversibly altered music and perceptions of life.
Opera has been a mainstay in recent seasons. Shwartz made his Oper Köln debut in 2016
with Bernstein’s Candide. Earlier productions include Die Fledermaus and La Bohème at the
Royal Swedish Opera, Berlioz’s Béatrice et Bénédict at the Deutsches National Theatre und
Staatskapelle Weimar, Rossini’s Il viaggio a Reims, Bellini’s La Sonnambula and Gounod’s Faust
at the Curtis Institute. Later in 2017, he conducted the Paris Opera Orchestra in a choreographed
production of Stravinsky’s The Rite of Spring and Salonen’s Violin Concerto.
Shwartz has performed with, among others, the Royal Stockholm Philharmonic, the Los
Angeles Philharmonic, the BBC Scottish Symphony, the Royal Scottish National Orchestra, the
Tokyo Symphony and the Göteborg Symphony orchestras, the Orchestra Gulbenkian, the St
Paul Chamber Orchestra and the Orchestre National de Lille.
Recent and forthcoming recording projects include works by Albert Schnelzer with the
Göteborg Symphony Orchestra for BIS, Poul Ruders’ latest opera with the Odense Symphony
Orchestra and music by Vasco Mendonça with the Gulbenkian Orchestra.
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CREDITS

Emeralds
• Music: Gabriel Fauré
• Conductor: Benjamin Shwartz
• Choreography: George Balanchine
• Costume design: Christian Lacroix
• Lighting design: Jennifer Tipton

Rubies
• Music: Igor Stravinsky
• Conductor: Benjamin Shwartz
• Solo pianist: Vessela Pelovska
• Choreography: George Balanchine
• Costume design: Christian Lacroix
• Lighting design: Jennifer Tipton

Diamonds
• Music: Pyotr Ilyich Tchaikovski
• Conductor: Benjamin Shwartz
• Choreography: George Balanchine
• Costume design: Christian Lacroix
• Lighting design: Jennifer Tipton

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, Kristine Opolais and
Vittorio Grigolo. Sinfonia Cymru
conducted by Gareth Jones, with
C.Ô.R Choir

Special Olympics Korea Ensemble
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
ً

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

“توسكا”

“معًا لإلندماج”

السير برين تيرفل
مع كريستين أوبواليس وفيتوريو غريغولو
أوركسترا كامري السيمفونية بقيادة
جاريث جونز ،وجوقة "كور"

فرقة األولمبياد الخاص الكورية
مع الفنانة الضيف سومي جو

الجمعة 15 ،مارس 2019
مسرح قصر اإلمارات
مساء
8
ً

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
ً

المشاركون
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لوحة "الزمرد"
•الموسيقى :غابرييل فوري

•قائد األوركسترا :بنجامين شوارتز

•تصميم الرقصات :جورج باالنشين
•تصميم األزياء :كريستيان الكروا
•تصميم اإلضاءة :جينيفر تيبتون

لوحة "الياقوت"
•الموسيقى :إيجور سترافينسكي

•قائد األوركسترا :بنجامين شوارتز
•عزف بيانو :فيسيال بيلوفسكا

•تصميم الرقصات :جورج باالنشين
•تصميم األزياء :كريستيان الكروا
•تصميم اإلضاءة :جينيفر تيبتون

لوحة "األلماس"
•الموسيقى :بيوتر إليتش تشايكوفسكي
•قائد األوركسترا :بنجامين شوارتز

•تصميم الرقصات :جورج باالنشين
•تصميم األزياء :كريستيان الكروا
•تصميم اإلضاءة :جينيفر تيبتون

بنجامين شوارتز
أشاد النقاد بقائد األوركسترا بنجامين شوارتز ،وبذخيرته الفنية من المؤلفات الموسيقية المميزة ،وأسلوبه الواضح في
تقديم األعمال الموسيقية .ويتجلى هذا التميز بشكل مذهل في ذخيرة موسيقية تنبع بشكل طبيعي من البراعة
الموسيقية الفذة والفضول الالمحدود لشوارتز.
شغل شوارتز منصب المدير الموسيقي لألوركسترا الفلهارمونية لقاعة "المنتدى الوطني للموسيقى" في مدينة وركلو
البولندية بين عامي  2013و .2016وأشرف على انتقال هذه المؤسسة البولندية المرموقة إلى قاعة "المنتدى الوطني
للموسيقى" ،وانخرط في أعمالها الموسيقية بعد اختيار مدينة وروكلو عاصمة الثقافة األوروبية لعام  .2016وفي مارس
 ،2017أصدر الدفعة األولى من سلسلة تسجيالت ألعمال باول ميكيتين الموسيقية تحمل العالمة التجارية لقاعة "المنتدى
الوطني للموسيقى" .وسبق لشوارتز أن تولى منصب قائد أوركسترا مقيم في "أوركسترا سان فرانسيسكو السيمفونية"،
ومديرًا موسيقيًا لـ "أوركسترا سان فرانسيسكو للشباب" .ويتولى اليوم منصب قائد األوركسترا في "ميركوري سول"،
المشروع الموسيقي الرائد الذي شارك في تأسيسه عام  2008إلى جانب المؤلف الموسيقي والدي جي ماسون باتس
والفنانة التشكيلية آن باترسون.
وتعكس خيارات شوارتز في مدينة وركلو ومجموعة أعماله في أماكن أخرى نهجه المعارض للتحجر الفكري والمنفتح
على كل شيء ،بدءًا من "سيمفونية تشامبر" لجون آدامز ومرورًا بـ "السيمفونية الرابعة" لغوستاف مالر و"السيمفونية
وانتهاء بـ"بلوبيردز كاسل" لبيال بارتوك .ويقوم شوارتز بجولة "عصر القلق" منذ عام  ،2015وهي عبارة عن
الثانية" لبرامز،
ً
مشروع قام بتطويره بالتعاون مع النحات والرسام والمصمم المسرحي ألكسندر بولزين .ويوظف المشروع ،الذي يستند
إلى شعر ويستن هيو أودن ،ك ًّ
ال من الموسيقى واللوحات الفنية لتسليط الضوء على دور االضطرابات التي حدثت في
مطلع القرن العشرين -والتي بلغت ذروتها في الحرب العالمية األولى -في تغيير معالم الموسيقى وتصوراتنا عن الحياة
بشكل جذري.
وركز شوارتز في المواسم األخيرة على عروض األوبرا ،وكان أول عرض له هو "كانديد" للمؤلف يونارد برنستاين على
مسرح أوبرا كولونيا في عام  .2016وتضمنت قائمة عروضه األولى أوبريت "داي فليديرماوس" و"البوهيم" في دار األوبرا
الملكية السويدية ،و"بياتريس وبنديكت" لبرليوز في المسرح الوطني األلماني ،و"الرحلة إلى ريمس" لجواكينو روسيني ،و"ال
سونامبوال" لبيليني ،و"فاوست" لجونو في "معهد كورتيس للموسيقا" .وفي وقت الحق من عام  ،2017قاد أوركسترا "أوبرا
باريس الوطنية" في عرضي باليه "طقوس الربيع" لستراڤينسكي و"كونشيرتو الكمان" لسالونين.
وشارك شوارتز مع آخرين في قيادة "أوركسترا ستوكهولم الفلهارمونية الملكية" ،و"أوركسترا لوس أنجلوس
الفيلهارمونية" ،و"أوركسترا بي بي سي السمفونية األسكتلندية" ،و"األوركسترا الوطنية الملكية األسكتلندية" ،و"أوركسترا
طوكيو السمفونية" و"أوركسترا غوتبورغ السيمفونية" ،وأوركسترا "جولبنكيان" ،وأوركسترا "سان بول" تشامبر ،و"أوركسترا
ليل الوطنية".
وتشمل مشاريع التسجيالت الموسيقية األخيرة والقادمة أعما ً
ال أللبرت شنيلزر مع "أوركسترا غوتبورغ السمفونية" لصالح
شركة التسجيالت  ،BISوأوبرا بول رودرز األخيرة مع "أوركسترا أودينس السمفونية" ،ومقطوعة موسيقية من تأليف
فاسكو ميندونسا مع أوركسترا "جولبنكيان".
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سعى جول با دي لو جاهدًا لتسليط الضوء على المؤلفين الموسيقيين لألعمال السيمفونية العظيمة ،وكذلك الفنانين
الشباب في عصره .وتوقفت "الحفالت العامة" في عام  ،1884باستثناء بعض الحفالت بين عامي  1886و 1887التي تولى
قيادتها أيضًا .وبعد عدة سنوات من التوقف وتحديدًا في عام  ،1918استأنف سيرج ساندبرج تقليد "الحفالت العامة" ،وعهد
بقيادتها إلى قائد األوركسترا رينيه باتون .فعاودت الحفالت الموسيقية نشاطها مرة أخرى في "سيرك ديفير" (سيرك
الشتاء)؛ نفس المكان كما في عام  ،1861ثم في دار األوبرا ،ومسرح موجادور ،وقصر شايو ،ومسرح الشانزليزيه ،وأخيرًا في
قاعة سالي بليل للحفالت الموسيقية .وعندما عهد سيرج ساندبرج في عام  1921مسؤولية إدارة األوركسترا لعازفيها
الموسيقيين ،قاموا بتأسيس جمعية أطلقوا عليها اسم "حفالت با دي لو" .ومنذ عام  ،1990لم يكن لألوركسترا قائد
رئيسي دائم ،وأصبحت ُتدار بعد عام  2000من قبل لجنة ترأستها عازفة الكمان ماريان ريفير.
وتواصل أوركسترا "با دي لو" ،التي تضم اليوم نحو  90موسيقيًا ،نشر قيم ومبادئ مؤسسها ،مع إصرارها على االنفتاح
على مجموعة متنوعة من األساليب والعروض والمواهب .ويحظى الجمهور في كل حفلة موسيقية ألوركسترا "با دي
لو" بتجربة جديدة مؤثرة ،سواء كانت حفلة للسيمفونيات الكالسيكية ،أو الموسيقى السينمائية ،أو األوبرا الفرنسية ،أو
اإلبداعات المعاصرة.

أوركسترا "با دي لو"

"با دي لو" هي أقدم فرقة أوركسترا في فرنسا تأسست عام  1861على يد جول با دي لو الذي أسس أيضًا جمعية الفنانين
الشباب بعد إتمام دراسته الموسيقية في عام  .1852وضمت هذه الجمعية طالبًا من المعهد الموسيقي ،وأدت عروضها
في قاعة "سالو ايرز" في باريس.
ضمت نخبة من الموسيقيين المتميزين .وبدأ في 27
وبعد النتائج الجيدة التي حققها ،أسس با دي لو أوركسترا جديدة ّ
أسس با دي لو شك ً
ال
أكتوبر  1861بإحياء حفالت شعبية في "سيرك نابليون بوليفارد" القت آنذاك
أصداء واسعة .وبهذاّ ،
ً
جديدًا من الحفالت الموسيقية التي حققت رواجًا سريعًا عبر فرنسا وخارجها .وكانت األوركسترا التي قدمت الحفل
األول مؤلفة من  80موسيقيًا ،وضم برنامج ذلك الحفل "افتتاحية أوبرا أوبيرون" للمؤلف كارل ماريا فون ويبر ،و"سيمفونية
بيتهوفن الرعوية" ،وكونشرتو الكمان لماندلسون ،و"ترنيمة االمبراطور" لجوزيف هايدن.
ّ
ولكن نجاحها
وعن هذه البراعة ،قال هيكتور بيرليوز قائد األوركسترا الفرنسي" :خطرت ببال السيد با دي لو فكرة جريئة،
الذي لم يكن متوقعًا تجاوز كل آماله .أراد استكشاف التأثير الذي سيتركه إنتاج أعمال ألساتذة كبار على جمهور ال يعرف
شيئًا في الموسيقى تقريبًا ،كأولئك الذين يترددون على مسارح الشوارع .ولو لم نشهد بأعيينا ،لم نكن لنصدق سعادة
الجمهور ،الذي بلغ أربعة أو خمسة آالف مستمع ،عند سماع السمفونيات .ترك الصمت المطبق للجمهور الذي مأل
المدرجات المستديرة عن آخرها ،إحساسًا بالرهبة .ثم انطلق صوت عميق يشبه الهمهمة ليكسر ذلك الصمت ،وقد تكرر
أحيانًا في بعض المقاطع عندما كانت تصبح الموسيقى عاطفية للغاية".

الراقصون المنفردون
فلوريان ماجنينت
راقص رئيسي
1993

انضم إلى مدرسة الباليه

1999

في الثامنة عشر من عمره ،انضم إلى مجموعة راقصي باليه دار
أوبرا باريس

2002

أصبح الراقص الرئيسي ضمن مجموعة راقصي باليه دار أوبرا باريس

2003

حصل على جائزة "سيركل كاربو"

2004

تمت ترقيته إلى راقص منفرد

2005

فاز بجائزة "أروب" للرقص

2011

تمت ترقيته إلى راقص منفرد رئيسي
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بول مارك
راقص رئيسي
2008

انضم إلى مدرسة الباليه

2014

انضم إلى مجموعة راقصي باليه دار أوبرا باريس

2016

أصبح الراقص الرئيسي ضمن مجموعة راقصي باليه دار أوبرا
باريس ،وفاز بالميدالية الذهبية في مسابقة فيرنا الدولية للباليه

2017

تمت ترقيته إلى راقص منفرد ،وفاز بجائزة "أروب" للرقص

2018

تمت ترقيته إلى راقص منفرد رئيسي
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آرثوس رافو
راقص رئيسي
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2003

انضم إلى مدرسة الباليه

2009

انضم في الثامنة عشر من عمره إلى مجموعة راقصي باليه دار
أوبرا باريس

2010

أصبح الراقص الرئيسي ضمن مجموعة راقصي باليه دار أوبرا
باريس ،وفاز بجائزة "أروب األمل الشاب"

2011

تمت ترقيه إلى راقص منفرد ،وفاز بجائزة "سيركل كاربو"

2013

تمت ترقيته إلى راقص منفرد رئيسي ،وفاز بجائزة "أروب" للرقص

الراقصون المنفردون
ماريون باربو
راقصة رئيسية
2002

انضمت إلى مدرسة باليه دار أوبرا باريس

2008

انضمت في السابعة عشر من عمرها إلى مجموعة راقصي
باليه دار أوبرا باريس

2013

أصبحت الراقصة الرئيسية ضمن مجموعة راقصي باليه
دار أوبرا باريس

2016

تمت ترقيتها إلى راقصة منفردة

2019

تمت ترقيتها إلى راقصة منفردة رئيسية
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إيلويز بوردون
راقصة رئيسية
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1998

انضمت إلى مدرسة الباليه

2007

انضمت في السادسة عشر من عمرها إلى مجموعة راقصي
باليه دار أوبرا باريس

2009

أصبحت الراقصة الرئيسية ضمن مجموعة راقصي باليه
دار أوبرا باريس

2010

تمت ترقيتها إلى راقصة منفردة وحصلت على جائزة
"سيركل كاربو"

2011

فازت بجائزة "أروب" للرقص

2019

تمت ترقيتها إلى راقصة منفردة رئيسية

ساي أون بارك
راقصة رئيسية

©Julien Benhamou / OnP

2012

انضمت في الثالثة والعشرين من عمرها إلى مجموعة
راقصي باليه دار أوبرا باريس

2013

أصبحت الراقصة الرئيسية ضمن مجموعة راقصي باليه
دار أوبرا باريس ،وحازت جائزة "سيركل كاربو"

2014

تمت ترقيتها إلى راقصة منفردة

2017

تمت ترقيتها إلى راقصة منفردة رئيسية

األدوار الرئيسية والفردية
ميريام وولد براهام
راقصة نجمة
1996

انضمت إلى مدرسة باليه دار أوبرا باريس

1999

انضمت في السابعة عشر من عمرها إلى مجموعة راقصي
باليه دار أوبرا باريس ،ولعبت دور إحدى الشقيقتين السياميتين
في عرض "الحراس"

2001

أصبحت الراقصة الرئيسية ضمن مجموعة راقصي باليه دار
أوبرا باريس

 2002تمت ترقيتها إلى راقصة منفردة ،وحصلت على جائزة
"سيركل كاربو"
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 2005تمت ترقيتها إلى راقصة منفردة رئيسية ،وحصلت على جائزتي
"ليونيد ماسين" و"أروب"
2012

تمت ترقيتها إلى راقصة نجمة (إيتوال) في  18يونيو بعد أدائها
لدور ليز في عرض "االبنة الضالة"
التكريمات :حصلت على وسام "فارس الفنون واآلداب"

ماثيو غانيو
راقص نجم
1992
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درس في المدرسة الوطنية العليا للرقص في مرسيليا،
واختاره روالند بيتيت ألداء الدور الرئيسي في نسخته من عرض
"كسارة البندق" في أوبرا مرسيليا

1999

انضم إلى مدرسة باليه دار أوبرا باريس

2001

انضم في السابعة عشر من عمره إلى مجموعة راقصي باليه
دار أوبرا باريس

2003

أصبح الراقص الرئيسي ضمن مجموعة راقصي باليه دار أوبرا
باريس ،واختاره يوري غريغوروفتش ألداء دور كوربسكي في
عرض "إيفان الرهيب" في دار أوبرا الباستيل

2004

تمت ترقيته إلى راقص منفرد ،ثم إلى راقص نجم (إيتوال) في
 20مايو بعد أدائه لدور باسيليو في عرض "دون كيشوت"
التكريمات :فاز بمسابقة "بينوا للرقص" (موسكو)2005 ،
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األدوار الرئيسية والفردية
أماندين ألبيسون
راقصة نجمة
1999

التحقت بمدرسة باليه دار أوبرا باريس

2006

انضمت في السابعة عشر من عمرها إلى مجموعة راقصي باليه
دار أوبرا باريس

2009

حصلت على جائزة "سيركل كاربو" بعد تأديتها دور الحورية
الكبيرة في عرض "ظهيرة الفون" ،باإلضافة إلى عرض "جيزيل"

2010

تمت ترقيتها إلى راقصة منفردة

2013

حصلت على جائزة "آروب" ألدائها دور البطولة في عرض
"السيلفيد" ،ودور األميرة أورورا في عرض "الحسناء النائمة" وغيرها

2014

تمت ترقيتها إلى راقصة رئيسية ،ومن ثم إلى الراقصة األولى
(بريما باليرينا) بعد تأديتها دورها تيتيانا في عرض "أونجين"
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دوروثي جيلبيرت
راقصة نجمة
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1995

التحقت بمدرسة باليه دار أوبرا باريس بعد أن تدربت في
المعهد الوطني العالي للموسيقى في تولوز

2000

انضمت في السابعة عشر من عمرها إلى مجموعة راقصي
باليه دار أوبرا باريس

2003

شاركت في عرض "جيزيل" ،إلى جانب عروض لكل من ردولف
نورييف وباالنشين

2004

تمت ترقيتها إلى راقصة منفردة ،وأدت في عروض "جولز"،
و"أوزلوزوني" ،و"ال سيلفيد" ،و"إيتود" ،و"دون كيشوت"

2006

تمت ترقيتها إلى راقصة منفردة رئيسة

2007

أصبحت راقصة نجمة (إيتوال) بعد أدائها لدور كالرا في عرض
"كسارة البندق"

أوريلي دوبون
انضمت أوريلي دوبون إلى باليه دار أوبرا باريس عام  .1983وحضرت جميع دروسها ،كما شاركت في العديد من العروض
والجوالت الرسمية .وبعد انضمامها إلى فرقة الباليه في باريس عام  ،1989تمت ترقيتها إلى مرتبة "كوريفي" في عام
 1991و"سوجيت" عام  .1992وفي العام نفسه ،فازت بالميدالية الذهبية (فئة المبتدئين) في "مسابقة فارنا الدولية
للباليه".
وحازت دوبون على جائزة "إيه آر أو بي"  AROPعام  ،1993وجائزة "كاربو سيركل" في عام  .1994وبعد انضمامها إلى
الفرقة ،شاركت دوبون في مختلف األعمال الهامة التي قدمتها الفرقة من األرشيفين الكالسيكي والمعاصر .كما قدمت
عدة أدوار منفردة في أشهر مسرحيات الباليه ،ومنها "جيزيل" و"السلفيدة" من إبداع مصمم الرقصات الشهير بيير الكوت،
ومسرحية جورج باالنشين "ذا فور تيمبرامنتس" ،والعرض العالمي "إيقاع الفالس" من تصميم روالن بيتي ( ،)1994و"البايادير"
من تصميم رودولف نورييف ،ومسرحية "الذئب" من إخراج روالن بيتي ،و"التبشير" من تصميم أنجلين بريلجوكاج ،و"كسارة
البندق" من إبداع رودولف نورييف ،و"طقوس الربيع" من إبداع بينا باوش ("الفتاة المختارة").
وتمت ترقية أوريلي دوبون إلى مرتبة "راقص أول" عام  ،1996حيث قدمت أدوارًا رئيسية في مسرحية "ليلة الحفلة" (ليو
ستاتس) ،و"ريموندا" و"دون كيشوت" و"البايادير" من إبداع رودولف نورييف ،و"مانون" (كينيث ماكميالن) ،و"كازانوفا" في
العرض العالمي األول الذي قدمه أنجلين بريلجوكاج في "أوبرا باريس" (.)1998
وقد ارتقت دوبون إلى مستوى ‘النجومية’ فعليًا في نهاية عرض "دون كيشوت" (من إخراج رودولف نورييف) في 31
ديسمبر .1998
ومنذ ذلك الحين ،استطاعت دوبون أن تضيف باقة من األعمال واألدور المهمة إلى رصيد أعمالها ،بما في ذلك" :كابريشيو"/
"الياقوت" ،و"سيمفوني إن سي" ،و"كونشرتو الكمان" ،و"كونشرتو باروكو" ،و"آجون" ،و"كريستال باالس" (جورج باالنشين)،
و"بوليرو" (موريس بيجار) ،و"جيزيل" (جان كورالي وجولز بيرو ،باإلضافة إلى النسخة التي قدمها ماتس إيك) ،وتيتيانا في
"أونجين" (جون كرانكو) ،و"ووندورك ( "1وليام فورسيث) ،و"السلفيدة" (بيير الكوت بعد فيليبو تاجليوني) ،و"باكويتا" (بيير
الكوت بعد مازيلييه وبيتيبا) ،و"سويت دو بالنك" و"السراب" (سيرج ليفار) ،و"سيلفيا" و"حلم ليلة صيف" (جون نيوميير)،
و"الجمال النائم" ،و"السندريال" ،و"نيكيا"" /البايادير" ،و"روميو وجولييت" ،و"بحيرة البجع" (رودولف نورييف) ،و"كارمن" (روالن
بيتي) ،و"لو بارك" (أنجلين بريلجوكاج) ،باإلضافة إلى أعمال "في الليل" و"أون سول" و"رقصات في اللقاء" (جيروم روبنز).
واختيرت دوبون للمشاركة في العديد من العروض األولى التي شهدتها "أوبرا باريس" ،بما في ذلك مسرحية "تأمالت"
(جيمس كوديلكا ،)1997 ،و"لو كونكورس"– بدور "آدا" ( موريس بيجار ،)1999 ،و"بيربيتيوم" (أوهاد نهارين،)2000 ،
و"ستيبينغ ستونز" و"بيال فيجورا" (جيري كيليان ،)2001 ،و"أغاني الحب" (جورج باالنشين ،)2003 ،و"غادة الكاميليا" (جون
نيوميير ،)2006 ،و دور البطولة في "اآلنسة جولي" (بريجيت كالبرج .)2014 ،كما شاركت في العديد من العروض العالمية
األولى ،بما في ذلك "إيقاع الفالس" (روالن بيتي ،)1994 ،و"كازانوفا" (أنجلين بريلجوكاج ،)1998 ،و"من الضروري وجود باب"
(جيري كيان ،)2004 ،و"أو زلوزوني"" /أو كومبوزيت" (تريشا براون ،)2004 ،و"أموفيو" (بنيامين ميليبيد ،)2006 ،و"روميو
وجولييت" (ساشا فالتس ،)2007 ،و"سيدهارتا :دور الصحوة الروحية" (أنجلين بريلجوكاج ،)2010 ،و"تشريح اإلحساس"
(واين مغريغور ،)2011 ،ودور البطولة في "سايكي" (أليكسي راتمانسكي ،)2011 ،و"بوليرو" (سيدي الربي تشيركاوي /داميان
جالي ،)2013 ،و"الظالم يخفي الخيول السوداء" (سابورو تيشيجاوارا ،)2013 ،و"دافنيس وكلوي" ،بدور كلوي (بنيامين
ميليبيد ،)2014 ،و"وحيدين معًا"(بنيامين ميليبيد.)2015 ،
وودعت نجمة الرقص أوريلي دوبون خشبة مسرح "أوبرا باريس" رسميًا يوم االثنين  18مايو  2015بعد مشاركتها المميزة
في عرض "مانون" من إخراج كينيث ماكميالن.
وفي عام  ،2001حصلت دوبون على جائزة "بينوا للرقص" عن دور "نيكيا" في مسرحية "البايادير" (من إخراج رودولف
نورييف) ،وتيتيانا في مسرحية "حلم ليلة صيف" (من إخراج جون نيوميير).
وهي حاصلة على ميدالية الفنون واآلداب ،وعضو وسام االستحقاق الوطني.
وشغلت منصب مديرة الرقص في "أوبرا باريس" في  1أغسطس  2016عقب اختيارها من قبل مدير "أوبرا باريس" ستيفان
ليسنر في  4فبراير من نفس العام ،حيث خلفت زميلها بنيامين ميليبيد.
وفي سبتمبر  ،2018قدمت "شركة مارثا غراهام للرقص" عرضًا راقصًا بعنوان "إكستيسس" في قصر غارنييه ،قامت فيه
مديرة الشركة جانيت إلبير ،بدعوة دوبون للمشاركة في العرض للمرة األولى .ويستند العمل إلى العرض المنفرد األصلي
الذي ابتكرته مارثا غراهام عام  ،1933حيث تم إعادة توزيعه من قبل فيرجيني ميسين عام  .2017كما أنها أدت بوليرو
(أوهاد نهارين) مع ديانا فيشنيفا في حفل افتتاح موسم الباليه.
التكريمات:
حصلت أوريلي دوبون في عام  2001على جائزة "بينوا للرقص" عن دور "نيكيا" في مسرحية "البايادير" (من إخراج رودولف
نورييف) ،وتيتيانا في مسرحية "حلم ليلة صيف" (من إخراج جون نيوميير).
وسام جوقة الشرف بدرجة فارس
وسام فارس االستحقاق الوطني
وسام الفنون واآلداب الفرنسي الرفيع برتبة فارس
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باليه دار أوبرا باريس
تعتبر "باليه دار أوبرا باريس" مهد الرقص الكالسيكي ،حيث تم فيها تطوير المبادئ األساسية لتقنيات رقص الباليه التي
استقدمتها كاثرين ديميدتشي من إيطاليا في القرن السادس عشر ،وصقلتها فرق الباليه الملكية حتى عهد الملك
لويس الرابع عشر الذي أسس األكاديمية الملكية للرقص في عام  1661بدافع من رغبته في تحويل هذا النمط الفني
النبيل إلى فن مسرحي حقيقي ،وقد أصبحت هذه األكاديمية أول مؤسسة فرنسية مسؤولة عن إصالح قواعد الرقص
وتعليمه .وفي عام  ،1669افتتح الملك لويس الرابع عشر األكاديمية الملكية للموسيقا (االسم األصلي ألوبرا باريس) التي
أصبحت الحاضنة ألول فرقة رقص أوروبية احترافية .وعندما أصدر الملك في عام  1713أوامره بتأسيس مدرسة للرقص ،تم
حينها وضع الركائز األساسية إلنشاء فرق رقص احترافية في المستقبل.
ومنذ ذلك الحين ،واصلت "باليه دار أوبرا باريس" مهمتها المزدوجة كمرجع رئيسي ومركز لإلبداع في فنون الرقص .ومنذ
مطلع القرن الثامن عشر ،أصبح الراقصون ومصممو الرقصات الفرنسيون يقدمون عروضهم في جميع أنحاء أوروبا،
ويستقدمون تلك التأثيرات األجنبية التي اكتسبوها إلى باريس .وبرز خالل هذا التبادل الثقافي العديد من األسماء أمثال
جون جورج نوفر (في ألمانيا ،ولندن ،وفيينا) ،وأوغست بورنفيل (في الدنمارك) ،وتشارلز لويس ديديلوت ،وجولس بيروت،
وأرثر سانت ليون ،وماريوس بيتيبا (في روسيا) ،باإلضافة إلى عائلتي فيغانو وتاغليوني (في إيطاليا) .وقد بلغت هذه
المرحلة ذروتها في القرن التاسع عشر مع باليه "السيلفيد" ( )1832التي صمم رقصاتها فيليب تاغليوني وكانت أول باليه
يتم تقديمها بتنانير بيضاء قصيرة ،و"جيزيل" لجان كورالي وجولز بيرو ( )1841والتي جسدت ذروة العصر الرومانسي .ومع
استخدام تقنيات كانت طليعية آنذلك (الوقوف على رأس األصابع ،الرقص المع ّلق وغيرها) ،سرعان ما غدت تصاميم
الرقص هذه السمات األساسية المميزة لعالم الباليه األبيض ومفردات راقصات الباليه.
وفي القرن العشرين ،استكشفت الفرقة عوالم جديدة للرقص بتوجيه من كبار أساتذة ومصممي رقصات الباليه ،وال
سيما سيرج ليفار ورودولف نورييف اللذين كان لهما دور كبير في توسيع نطاق هذا الفن وإثراء مراجعه .كما ساهم
الراقصون المشهورون -أمثال ألبرت أفيلين ،وكارلوتا زامبيلي ،واليست دارسونفال ،ويفيت تشوفير  -في تميز الفرقة من
خالل تقديم خبراتهم في مدرسة الباليه.
وال تزال "باليه دار أوبرا باريس" إلى اليوم مركزًا نابضًا بالفنون الحية واألعمال الجديدة ،حيث تستضيف أشهر مصممي
الرقصات المعاصرين وفرق الرقص األجنبية .وأدت "باليه دار أوبرا باريس" مجموعة واسعة من األعمال بما فيها الرومانسية
(جوزيف مازيلير ،وفيليب تاغليوني) ،والكالسيكية (ماريوس بيتيبيا) ،واألعمال التي أدتها لفرقة الباليه الروسي Ballets
 Russesبإدارة سيرجي دياكليڤ ،ومصممي الرقصات الحديثة (مارثا جراهام ،وخوسيه ليمون) ،والباليه الكالسيكي
الحديث (جورج باالنشين ،روالند بيتيت ،وجيروم روبينز ،وجون نيومير ،وجون كرانكو) ،واألعمال المعاصرة (ألفين أيلي ،وبينا
باوش ،وموريس بيجارت ،وكارولين كارلسون ،وميرس كونيغهام ،وآن تيريزا كييرسمايكر ،وناتشو دواتو ،وماتس إيك ،ويليام
فورسيث ،وجيزي كيليان ،وأوهاد ناهارين ،وألوين نيكوالس) ،باإلضافة إلى أعمال التكليف الجديدة للمصممين الضيوف
(جيروم بيل ،دافيد بومبانا ،تريشا براون ،سيدي العربي الشرقاوي ،أوديل دوبوك ،جان كلود جالوتا ،إيمانويل جات ،داميان
جاليت ،ميشيل كيليمنيس ،أبو الجرا ،بالنكا لي ،سوزان لينكه ،إدوارد لوك ،تيري ماالندين ،واين ماكجريجور ،بنيامين ميلبيد،
خوسيه مونتالفو ،ميشيل نويرت ،روبن أورلين ،أنجيلين بريلجوكاج ،أليكسي راتمانسكي ،لورا سكوزي ،سابورو تيشيجوارا،
ساشا والتز) وفنانين آخرين من الفرقة.
تتألف فرقة "باليه أوبرا باريس" ،التي ُتعنى أوريلي دوبون بتطويرها المستقبلي ،من  154راقصًا ،معظمهم من مدرسة باليه
أوبرا باريس التي تديرها إليزابيث بالتيل .وأعمارهم بحدود  25عامًا ،مما يجعلها اليوم واحدة من أكثر الفرق الفتية.

جولز (جواهر)
"جولــز" هــو عرض باليه كامل مؤلف من ثالث لوحات ويجمع موســيقى ثالثة ملحنين مختلفين؛ وهو مســتوحى من
ـلوب إبداعي متميز .وقال
أعمال مصمم المجوهرات كلود أربلز ،حيث ُتبرز الموســيقى روح كل نوع من الجواهر بأسـ ٍ
باالنشــين" :لطالما أحببت الجواهر ،وهذا أمر طبيعي بالنســبة لشــخص شــرقي مثلي قادم من القوقاز .أنا أحب ألوان تلك
األحجــار وجمالهــا ،وقــد كان من الرائع حقًا أن تتمكن مصممة أزياء العرض كارنســكا من تجســيد رونق الجواهر الحقيقية
بمنتهى البراعة.
وتحفل كل لوحة في هذا العرض بأســلوب موســيقي ومزاج مختلف؛ فلوحة "الزمرد"  -التي اعتبرها باالنشــين "اســتحضارًا
لفرنســا بأناقتها ورفاهيتها وأزيائها وعطورها"  -تســتذكر رقصات الرومانســيين الفرنســيين في القرن التاســع عشر؛ بينما
أما لوحة "األلماس"
يســود لوحة "الياقوت" الطابع الشــبابي اللطيف ،وهي ثمرة تعاون بين سترافينســكي وباالنشــين؛ ّ
فتســتحضر عظمة األمبراطورية الروســية ومســرح "ماريينسكي" حيث تدرب باالنشــين .وقد وصفت ماري كالرك وكليمنت
كريســب هــذه اللوحة بالقول" :لو فقدنا إرث الباليه الروســي الرائع بكامله ،فإن عرض ’األلمــاس‘ يختزل مضمونه بأفضل
صورة ممكنة".
كان غابرييل أوربايـــن فوري ( )1924-1845معلمًا لموريس رافيل؛ وقد ساهمـــت أعماله في مد جسور التواصل بين
العصرين الرومانســي واالنطباعي ،وله العديد من مقطوعات البيانو وموســيقى الحجرة ،باإلضافة إلى موســيقى
الخلفيــة للعديد من المســرحيات مثل "أوبرا ِبيّاس وميليزاند" ،و"شــيلوك" .كما قام بتأليــف المقطوعات األوبرالية وغيرها
العديد من األغاني لقصائد شــعراء فرنســيين في أواخر القرن التاســع عشر وخاصة فيرلين.
يعد إيغور سترافينســكي ( ،)1971–1882المولود في روســيا ،واحدًا من أعظم المؤلفين الموســيقيين في القرن
العشــرين ،وتنوعت أعماله بين الرومانســية والكالســيكية الحديثة والنســقية .وتضمنت أعماله لفرقة الباليه الروسي
 Ballets Russesبإدارة ســيرجي دياكليڤ :طائر النار ،وبيتروشــكا ،وطقوس الربيع ،وأبولو .وتم اســتخدام موسيقاه
فــي أكثــر من  30عــرض باليه لفرقة "باليه نيويورك" خالل الفترة بين  ،1987 – 1948ومنها "الرقصات المتناســقة"،
و"وأورفيوس" ،و"القفص" ،و"أجون" ،و"تحية إلى جيزوالدو" ،و"الياقوت" ،و"ســيمفونية من ثالث حركات" ،وكونشــرتو الكمان
سترافينســكي ،وكونشــيرتو لبيانو ســولو ،و"قصة جندي" ،وكونشيرتينو ،و"لعبة ورق".
درس بيتر إليتش تشايكوفسكي ( )1893-1840في المعهد الموسيقي بمدينة سان بطرسبرغ ،والذي درس فيه باالنشين
الحقًا العزف على البيانو إلى جانب دراسته لفن الرقص .ويعد تشايكوفسكي واحدًا من أشهر مؤلفي الموسيقى
الرومانسية وأوسعهم تأثيرًا ،وتتمتع أعماله بأسلوب تعبيري فريد مع نغمات عالية المقام وتوزيعات أوركسترالية غنية.
ال حاف ً
ويمتلك تشايكوفسكي سج ً
ال من المؤلفات الموسيقية المتنوعة بين مقطوعات البيانو ،وموسيقى الحجرة،
والسيمفونيات ،والمؤلفات األوبرالية ،ومقطوعات الكونشيرتو المخصصة للعديد من اآلالت الموسيقية .وتتضمن أعمال
الباليه  -التي ألفها بالتعاون مع ماريوس بيتيبا " -بحيرة البجع" ،و"كسارة البندق" ،و"الحسناء النائمة".
صندوق جورج باالنشين

باليه دار أوبرا باريس
"جـولــز"
لجورج باالنشين
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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 :
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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 اللؤلؤة
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

شــريك عالمــي

“مبادلة” شركة استثمار عالمية مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي ،تتمثل
مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة والمساهمة في تحقيق
استراتيجية الجهة المالكة والرامية لبناء اقتصاد متنوع ومتكامل مع
االقتصاد العالمي.
“مبادلة” مستثمر نشط تحرص على توظيف أموالها في قطاعات مختارة
باالستفادة من قدراتنا التنافسية والتي تشمل الكادر البشري المتميز
مهني ًا ،والقدرات المالية ،والعالقات الدولية.
عال
“مبادلة” شريك موثوق ومساهم نشط وشركة عالمية تتمتع
بحس ٍ
ٍ
من المسؤولية ولديها التزام ثابت بأرقى الممارسات المهنية األخالقية
وأعلى معايير الحوكمة.

التكرير
والبتروكيماويات

mubadala.com

الصيدلة والتكنولوجيا
الطبية

الزراعة

النقل
والتخزين

االستكشاف
واإلنتاج

االستثمارات
المالية

المرافق

الموصالت
أشباه
ّ

المعادن
والتعديــن

الطاقة
المتجــددة

صناعة
الطيران

تكنولوجيا
المعلومات
واالتصاالت

الخدمات
الدفاعية

العقــارات والبنية
التحتية
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