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ما هي األوركسترا؟
تأسست األوركسترا سنة  2002من "شباب وموسيقى إسرائيل" وتتكون من حوالي  20موسيقيا من املسلمين ،الدروز ،واليهود من كل أنحاء إسرائيل .تشجع
األوركسترا املساعي املوسيقية املشتركة ،وتخلق نقاط التقاء موسيقية بين الثقافات املختلفة وتجلب أفكار التعاون واالنفتاح من خالل الحفالت املوسيقية في
جميع أنحاء البالد .في األوركسترا صوت وذكاء مبتكر وآالت من الشرق والغرب ،باإلضافة إلى مقطوعات موسيقية جديدة بأسلوب يدمج بين املوسيقى الشرقية
والغربية.
السبب
أقيمت األوركسترا بعد ثالث سنوات من العمل الذي قام به "شباب وموسيقى إسرائيل" لليهود والعرب الشباب .تم تشكيل الروابط املوسيقية مع العالقات
الشخصية واالجتماعية .إن االنفتاح والفضول ،وخصوصا الرغبة املشاركين في التعرف في تجربة عمل املوسيقي فريد من نوعه .بعد ذلك أسس األوركسترا
الدكتور مائير فيزل ،مدير "شباب وموسيقى إسرائيل".
أعضاء األوركسترا
املوسيقيون ،من سن  17عاما وأكثر ،يعزفون على آالت تجمع موسيقى شرقية وغربية :آالت وترية ،نحاس ،عود ،قانون ،آالت الكمان الغربية والشرقية،
مزمار ،طبول وآالت قرع أخرى .قائد األوركسترا نزارالخاطر الخطار املولود في اللد وعازف البيانو العاملي.
إبداعات األوركسترا
باإلضافة إلى الحفالت املوسيقية في جميع أنحاء إسرائيل ،قدمت األوركسترا عروضا في متحف الفن اإلسالمي ،ومهرجان العود ،ومهرجان "أصوات الصحراء"،
عطلة املوسيقى اإلسرائيلية ،معهد ڤان لير في القدس ،جمعية الشبان املسيحية ،مؤتمر رابطة مكافحة التشهير في سفارة الواليات املتحدة ،مهرجان الخريف
املسرحي في تل أبيب ،في حدث "ثالثة أيام العطل" في يافا وأكثر ...تركز األوركسترا على عروض الجمهور في املدن العربية مثل :الناصرة ،يافا ،كفر قرع ،أم
ُ
الفحم ،حيفا وعكا .تدعى األوركسترا سنويا لحفالت موسيقية خارج البالد أيضا .في عام  2009فازت األوركسترا بجائزة "وورث" املرموقة في أملانيا .وأقيمت
جوالت الحفالت األخرى في هولندا ،كرواتيا ،سلوفينيا ،قبرص وإسبانيا .في أيار  ،2012احتفلت األوركسترا بعقدها األول ،حيث أقيمت حفلة موسيقية في
مسرح حولون ،مع املغنية املتميزة أڤينوعم نيني واستضافها دان شيلون .تم تسجيل الحفل وبثه على الراديو .في عام ، 2013قدمت األوركسترا عرضا في مؤتمر
رؤساء الوزراء في إسرائيل .في العامين املاضيين ،قدمت األوركسترا عرضا في إسبانيا واألرجنتين ،وستشارك هذا العام في مهرجان في أملانيا.
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