
 إعالن

  OneBeat Sahara، برنامج تبادل وإقامة موسیقي جدید في الجزائر

 سیضم برنامج OneBeat Sahara   25موسیقیا من 7 دول في منطقة الصحراء و الوالیات المتحدة بهدف إنشاء عمل أصلي بشكل

 تعاوني مع تطویر شبكة عالمیة من المبادرات الموسیقیة بشكل مدني. خالل هذا البرنامج والذي سیدوم 3 أسابیع، یستكشف زمالء

 OneBeat Sahara تقالید الزنوج الموسیقیة والتي سافرت من إفریقیا إلى األمریكیتین ثم عودتها إلى إفریقیا مرة أخرى. سیركز هذا

 البرنامج بشكل خاص على عناصر هذه التقالید الفنیة وصالتها بموسیقى شمال أفریقیا -- القدیمة منها والمعاصرة -- والتي تخلق قوة

 ثقافیة قائمة على الصمود، اإلبداع، والدعم المتبادل.

  مستوحاة من أكبر صحراء في العالم، سیكون موضوع OneBeat Sahara 2021 الصمت ، سواء كشكل من أشكال القمع ومصدر

 القوة والوعي اإلبداعي. وكما صرح شكیب بوزیدي، خریج OneBeat (الوالیات المتحدة، 2018):  ُتعرف الصحراء أنها منطقة

 شاسعة تلفها الفراغ والعزلة .عند االنسجام مع هذه البیئة الشاسعة، یمكننا التعبیر بقدر أكبر من الوضوح عن كل صوت ، والتعرف

 بشكل أكثر دقة على كل إیماءة ، كل حركة ، وسماع النفس المحیط بنا في الوسط في خضم ذلك الصمت العظیم.

 سیتألف برنامج OneBeat Sahara من إقامة لمدة 12 یوًما في تاغیت، جنوب الجزائر، تلیها 6 أیام من األحداث العامة و المشاركة

OneBeat افي أنشطة اجتماعیة بتاغیت، بشار، والجزائر العاصمة، بما في ذلك عرض  في المهرجان القناوي بشار. سیقود زمالء 

 Sahara حلقات عمل مجتمعیة للشباب الذین یتلقون خدمات غیر كافیة في هذه المناطق مع وضع استراتیجیات یمكن تطبیقها في

 مجتمعاتهم المحلیة، كما ستستهدف هذه  العروض مجموعة واسعة من الجماهیر الجزائریة، و ستبحث أسالیب مقنعة لتعقب العالقة

 التاریخیة والحدیثة بین البلدان الثماني المعنیة.

  الموسیقیین والفنانیین الصوتیین مدعوون للتقدیم على برنامج OneBeat Sahara و الذین تتراوح أعمارهم بین 19 و35 عاما من

 الجزائر، لیبیا، مالي، المغرب، موریتانیا، النیجر، تونس، والوالیات المتحدة. تقدیم الطلب مجاني، بدایة من  50 أغسطس إلى 20

 سبتمبر  2020عبر .sahara2021.fsn-apply.org سیتم إخطار الزمالء والبدیلین المختارین بحلول 7 أكتوبر 2020.

 تتوقف جمیع تواریخ البرمجة واألداء على تطور COVID-19 وقد تخضع للتغییر ریثما یتطور الوضع الدولي.

 یعتبر برنامج OneBeat كمجموعة من برامج الموسیقى الدبلوماسیة التي بدأت عام 2012 وعملت مع مئات الموسیقیین الناشطین

 اجتماعًیا من أكثر من 50 دولة. OneBeat Sahara مبادرة من مكتب الشؤون التعلیمیة والثقافیة لوزارة الخارجیة األمریكیة، من

 إنتاج منظمة  Bang On A Can’s Found Sound Nation، بالشراكة مع السفارة األمریكیة بالجزائر، بدعم إضافي من السفارة

 األمریكیة بلیبیا، السفارة األمریكیة بمالي، السفارة األمریكیة بموریتانیا، السفارة األمریكیة بالمغرب، السفارة األمریكیة بالنیجر، السفارة

 األمریكیة بتونس، ووزارة الثقافة األمریكیة. سیتم إخراج البرنامج فنًیا من طرف خریجي Onebeat بما في ذلك دومینیكا فوساتي

.OneBeat وهایلي سوبریم وشكیب بوزیدي ، بدعم من موظفي 
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