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ّ
اسـتلمت المغنيـة األميركيـة الشـابة ريهانـا ( 28عامـا) أول مـن أمـس جائـزة «مايـكل جاكسـون فيديو فانغـارد أوارد» تكريمـا عن مجمل مسـيرتها ضمن
احتفـال توزيـع «أم تـي فـي ميوزيـك أواردز» الـذي جـرى في «ماديسـون سـكوير غاردن» فـي نيويورك .وأهـدت نجمة البـوب الجائزة إلى جزيـرة باربادوس
التـي ولـدت فيهـا ،قبـل أن تثيـر حماسـة الحضـور بخليط من أشـهر أغانيهـا ورقصات الــ «هيب هوب»( .مايكل لوكيسـانو ـــ أ ف ب)

الـ«سهرية» عمرانة
مع ساندي شمعون

اإلنسان والجسد والبحر:
بطاقة إلى أتالنتس

«بالكيوم» اللبنانية
ّ
تزين «إدنبره»

تتجه املغنية اللبنانية الشابة
ساندي شمعون ( 1987ـ
الصورة) يوم الجمعة املقبل
جنوبًا ،وتحديدًا إلى حانة
«سهرية» (الصالحية ـ شرقي
صيدا) ،لتحيي حفلة ملؤها
األجواء الطربية .الريبيرتوار
لن يخلو من أعمال الشيخ
إمام كأغنية «نويت أصلي»،
إضافة إلى أخرى لفنانني
ّ
مكرسني ،من بينها «أنا توب»
لعزيز ،و«شمس املغارب» ملنى
مرعشلي .ترافق ساندي في
هذه السهرة فرقة موسيقية
مؤلفة من :علي حوت (إيقاع)،
عماد حشيشو (عود) ،سماح
أبو املنى (أكورديون) وأحمد
خطيب (إيقاع).

ينطلق في  2أيلول (سبتمبر)
املقبل «بطاقة إلى أتالنتس»
على شاطئ ّ عني املريسة
البيروتي .إنه عرض أدائي
وتجهيز سمعي بصري
للينا عيسى وميار ألكسان
(موسيقى سانتياغو كوردوبا
ـ سينوغرافيا كرم أبو عياش ـ
إضاءة عالء ميناوي) ،يتناول
عالقة اإلنسان والجسد بالبحر
ُفي إطار حسي وتاريخي.
تعالج األفكار عبر تفاعل
أجساد ّ
املؤدين مع املكان
بمشاهد حركية ،إضافة إلى
وجود النص كخط شاعري
وثائقي ،إذ يضم قصصًا ُجمعت
من مهاجرين وصلوا إلى
أوروبا عبر البحر ،ونصوص
شعرية تحاكي منطق البحر.

جرت في  19آب (أغسطس)
الجاري قراءة حية للجزء الـ
تقرير «تشيلكوت»
 11من ّ
حول تدخل بريطانيا في حرب
العراق على وقع مقطوعات
موسيقية مختارة من ألبوم
«خط الخوف» لفرقة امليتال
اللبنانية «بالكيوم» (الصورة)،
وفق «الوكالة الوطنية».
وكان التقرير قد نال جائزة
«مهرجان إدنبره للفنون» الذي
أقيم في لندن األسبوع املاضي.
ّ
يذكر أن املكتبة الوطنية
البريطانية ضمت إلى وثائقها
نسخة عن تقرير «تشيلكوت»
املوقعة من «بالكيوم» ،فيما
يعتبر هذا التوثيق ّ
األول من
نوعه لفرقة لبنانية نالت
جوائز عاملية ّ
عدة .تتألف
الفرقة من :بسام دعيبس
(غناء وغيتار) ،راني بطيخ
(باص غيتار) ،جاد فيتروني
(درامز وإيقاع) وربيع دعيبس
(غيتار).

حفلة ساندي شمعون 2 :أيلول
(سبتمبر) املقبل ـ الساعة العاشرة
ً
مساء ـ حانة «سهرية» (الصالحية
ـ شرقي صيدا) .لالستعالم:
03/028537

«بطاقة إلى أتالنتس» :من  2حتى
 10أيلول ـ  18:15ـ شاطئ عني
املريسة (بيروت) .للحجزwww. :
antoineticketing.com

