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 األوركسترا؟  ما هي

ع إسرائيل. تشج   نحاءأ يهود من كل  الو  دروز،ال ن،يسلممن املا موسيقي   20 حوالي ن منو  تكوتمن "شباب وموسيقى إسرائيل"  2002سنة األوركسترا ست تأس  

ة في الحفالت املوسيقي   من خاللة بين الثقافات املختلفة وتجلب أفكار التعاون واالنفتاح ة املشتركة، وتخلق نقاط التقاء موسيقي  األوركسترا املساعي املوسيقي  

ية شرقالوسيقى امل يدمج بينأسلوب بجديدة  ةموسيقي   اتعو قطإلى م باإلضافة ،الغربالشرق و  من آالتو  صوت وذكاء مبتكراألوركسترا  في جميع أنحاء البالد.

 . يةغربالو 

 

 السبب

ة مع العالقات تشكيل الروابط املوسيقي   . تم  الشباب العربو موسيقى إسرائيل" لليهود و "شباب  قام بهأقيمت األوركسترا بعد ثالث سنوات من العمل الذي 

سبعد ذلك  .من نوعه فريدعمل املوسيقي  في تجربةف التعر   فين ياملشاركالرغبة  اوخصوص   ،االنفتاح والفضول إن  الشخصية واالجتماعية. األوركسترا  أس 

 .  مدير "شباب وموسيقى إسرائيل" ،الدكتور مائير فيزل 

 

 أعضاء األوركسترا

ا وأكثر،  17 من سن  ون، املوسيقي    والشرقية،آالت الكمان الغربية  انون،ق ،نحاس، عود ة،وتري  ة: آالت وغربي  ة آالت تجمع موسيقى شرقي   يعزفون علىعام 

 .عازف البيانو العاملي  و  اللدالخطار املولود في  نزار الخاطرقائد األوركسترا  .خرى أوآالت قرع طبول  مزمار،

 

 إبداعات األوركسترا

مت إسرائيل،ة في جميع أنحاء باإلضافة إلى الحفالت املوسيقي   ا األوركسترا قد  ، "، ومهرجان العود، ومهرجان "أصوات الصحراءي  اإلسالم الفن   في متحف عروض 

حدة، مهرجان الخريف الواليات املت   ةر االتشهير في سف مكافحةرابطة  مؤتمرة، ان املسيحي  ان لير في القدس، جمعية الشب  ڤعهد ة، معطلة املوسيقى اإلسرائيلي  

  ، في حدثفي تل أبيب املسرحي  
 
، أم قرعر كفز األوركسترا على عروض الجمهور في املدن العربية مثل: الناصرة، يافا، "ثالثة أيام العطل" في يافا وأكثر... ترك

 وعالفحم، حيفا 
 
دعى األوركسترا اك

ُ
وأقيمت املرموقة في أملانيا.  "ورثو "فازت األوركسترا بجائزة  2009. في عام ايض  خارج البالد أة لحفالت موسيقي   اسنوي  . ت

ار سبانيا. في إقبرص و ، سلوفينيا، كرواتيا، الحفالت األخرى في هولندا جوالت ة في ل، حيث أقيمت حفلة موسيقي  و  األ احتفلت األوركسترا بعقدها  ،2012أي 

زة ةيولون، مع املغن  حمسرح    واستضافها دان شيلون. ينوعم نينيڤأ املتمي 
 
في مؤتمر  اعرض   األوركسترا قدمت، 2013 ه على الراديو. في عامتم تسجيل الحفل وبث

 وستشارك هذا العام في مهرجان في أملانيا. ،في إسبانيا واألرجنتين اعرض  األوركسترا  قدمترؤساء الوزراء في إسرائيل. في العامين املاضيين، 
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