مشروع تجريبي جديد يقوم بتقديم الدعم للموسيقيين الالجئين للدخول في المشهد الموسيقي
المحلي :سجل اآلن!
يوجد بين المهاجرين الذين فروا من وطنهم إلى ألمانيا منذ عام  2015العديد من الموسيقيين .إن مهمة
هذا المشروع ستكون دمج هؤالء األشخاص المتعلمين فنيا في بلدانهم األصلية في المشهد الموسيقي
األلماني.
فخبرة هؤالء األشخاص تختلف بشكل واضح عادة عن األوضاع المحلية في ألمانيا سواء كان ذلك في
مجال التدريب ,بنية السوق الموسيقية أو حتى فرص العمل.
من أجل تمكين هؤالء الفنانين من اختصاصاتهم للمشاركة في الحياة الموسيقية المحلية  ،يريد المشروع
التجريبي نقل المعرفة الضرورية وعرض العمل المنتظم ضمن إطار مؤهل مهني عام  -في البداية على
مدى أربعة أشهر.
يبدأ هذا المشروع في أبريل  .وذلك في المراكز االجتماعية الثقافية التالية:
)( Soziokulturelle Zentren Lindenbrauerei in Unna
)( Bahnhof Langendreer in Bochum
والمركز الثقافي)  ، (Kulturzentrum Werkhof in Hagenوستقوم مجموعة من  6إلى 10
موسيقيين بالتدريبات بانتظام أسبوعيًا .وبالعمل العملي المشترك  ،سيتم تحديد احتياجات المشاركين
وأسئلتهم والعمل عليها.
باإلضافة إلى ذلك في عطلتي نهاية األسبوع تجري عروض التدريب المدمجة حيث يتم تدريس المعرفة
حول األنظمة الموسيقية الغربية مثل النوتات الموسيقية  ،ونظام الصوت  ،واإليقاع باإلضافة إلى
الشروط األساسية للحياة الموسيقية في والية .NRW
و كما وتشمل مواضيع مثل التسويق الذاتي  Künstlersozialkasse ،امكانية تمويل الفنانين ،
 GEMAجمعية األداء الموسيقي وحقوق النسخ ،التعاقد  ،ودور العالمات والوكاالت .كما ويمكن
مناقشة إمكانيات وظروف النشاط المستقبلي كمعلم موسيقى.
ضا استخدام استوديو لعمل تسجيل صوتي لصاحب الصوت االكثر جودة.
ومن المخطط أي ً
المدرسون هم:
الموسيقية  Maren Luegالمقيمة في هاجن عازفة ) ناي ،ساكسفون(
الموسيقي  Kioomars Musayyebiالمقيم في ايسن عازف) السنطور(
الموسيقي  Sahbi Amaraالقادم من سوست عازف) العود(
وقد عمل هؤالء الموسيقين الثالثة سابقا مع موسيقين الجئين وقادوا الفرق .هم يتحدثون أكثر من لغة،
وذلك في حال كانت القدرة اللغوية األلمانية للمشتركين ليست كافية.
يتم دعم المراكز الثقافية االجتماعية الثالثة والمحاضرين الثالثة من قبل األمانتين الثقافيتين  NRWفي
 Wuppertalو  ، Güterslohاللتان تقومان بتنفيذ المشروع بمساعدة والية . NRW

كما وتشارك في المشروع Landesmusikakademie NRW, Landesmusikrat
NRW Landesverband der Musikschulen NRWوكذلك . Musikschule
Bochum
إضافة إلى مشاركة الموسيقين المهتمين المحليين أمر مطلوب ومهم.
يبدأ هذا المشروع بعد عيد الفصح) (nach Osternوسيتم اإلعالن عن التاريخ.
ينتهي المشروع التجريبي بعد أربعة أشهرمع فعالية ختامية مشتركة ،شهادة اشتراك في هذا المشروع
إضافة إلى تسجيل صوتي لعمل الفرقة.
في النهاية  ،يتلقى المشاركون مقترحات نظرية وعملية من أجل تأمين فرص حياة مستقلة كمعلم موسيقي
أو موسيقي.
لذلك  ،من المخطط استمرار المشروع بعد األشهر األربعة.
لمزيد من المعلومات وامكانية التسجيل ستتم عن طريق:
(Marenlueg@gmail.com) Maren Lueg
(Kioomars.musayyebi@googlemail.com) Kioomars Musayyebi
. (Sahbi_amara@yaohoo.de) Sahbi Amara
كما ويمكنك التواصل بشكل شخصي مع الموسيقية  Maren Luegعلى الرقم Tel. 0151-
26775182وهي تتحدث األلمانية واالنكليزية . marenlueg@gmail.com

مواعيد اللقاءات في هاجن بإشراف الموسيقية  Maren Luegستكون على النحو التالي:
العنوان:
AllerWeltHaus Hagen
Potthofstraße 22, 58095 Hagen
المواعيد :
األربعاء  ١٨نيسان (من الساعة  ٢إلى الساعة  (٥في  ٣ – AllerWeltHaus Hagenساعات
األربعاء  ٢٥نيسان(من الساعة  ٢إلى الساعة ( ٥في  ٣ – AllerWeltHaus Hagenساعات
األربعاء  ٩أيار(من الساعة ٦إلى الساعة  (٩في  ٣ – AllerWeltHaus Hagenساعات
مهم جدا :لجميع المشاركين من جميع المدن يوم الخميس (احتفال)  10أيار يوجد  Seminarلمدة يوم
كامل في:
Bochum Langendreer, Wallbaumweg 108, 44894 Bochum
األربعاء  ١٦أيار(من الساعة ٦إلى الساعة  (٩في  ٣ – AllerWeltHaus Hagenساعات الطابق
االول.
األربعاء  ٦حزيران (من الساعة ٦إلى الساعة  (٩في  ٣ – AllerWeltHaus Hagenساعات
األربعاء ١٣حزيران (من الساعة ٦إلى الساعة ( ٩في  ٣ – AllerWeltHaus Hagenساعات
السبت  ٢٣حزيران (من الساعة  ٢إلى الساعة ( ٥في  ٣ – AllerWeltHaus Hagenساعات
األربعاء  ٢٧حزيران (من الساعة  ٦إلى الساعة  ( ٩في ٣– AllerWeltHaus Hagenساعات
السبت ١٤تموز(من الساعة  ١٢إلى الساعة  ( ٥في  ٥– AllerWeltHaus Hagenساعات
السبت  ٢١تموز(من الساعة  ١٢إلى الساعة  ( ٥في  Werkhofأو ٥– AllerWeltHaus Hagen
ساعات

مهم جدا  :التخرج لجميع المشاركين من جميع المدن يوم السبت  ٤آب لمدة يوم كامل اضافه
إلىSeminarوذلك في:
Kulturzentrum Werkhof Hohenlimburg, Herrenstr.17,
58119 Hagen (Hohenlimburg).

