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(مروان طحطح)

زياد في Blue Note
أعـلـنــت لـجـنــة «م ـهــرجــانــات بـيــت الــديــن الــدول ـيــة» األس ـب ــوع املــاضــي
عــن برنامجها الفني ملوسم  ،2018فكشفت عــن االفتتاح الكبير
الفنان زيــاد الرحباني إلــى نشاطه املوسيقي
الــذي سيشهد عــودة ّ
َ
الـعـلـنــي ب ـعــد ان ـق ـطــاع كــلــي م ـنــذ ص ـيــف  !2015ع ـن ــوان الـحـفـلــتــن
اللتني سيحييهما الرحباني مع فرقته في  12و 13تموز (يوليو)
امل ـق ـبــل ه ــو «… ع ـلــى ب ـيــت الـ ــديـ ــن» ،وقـ ــد ت ـهــافــت ال ـج ـم ـهــور على
ّ
شـ ــراء ال ـب ـطــاقــات مـنــذ ال ـســاعــات األول ـ ــى لـطــرحـهــا ،م ــا يـحــتــم لفت
نـظــر الـقــائـمــن عـلــى امل ـهــرجــان إل ــى ضـ ــرورة الـتـفـكـيــر بـلـيـلــة ثالثة

ّ
إضافية ،وخصوصًا أنـهــا واقـعــة فــي  14تـمــوز ،أي فــي الـيــوم الــذي
يـشـهــد فـيــه ك ــأس الـعــالــم فــي ك ــرة ال ـقــدم م ـب ــاراة غـيــر مـهـ ّـمــة (على
َ
املركز ْين الثالث والرابع) ،بعد استراحة َ
يوم ْي ،وقبل النهائي بيوم
واحد.
ّ
لكن ،قبل املوعد الشوفي سيكون لزياد ظهور أول في حانة «بلو
نوت» (شارع املكحول ـ راس بيروت) .بدءًا من ّ
األول من ّأيار (مايو)
 ،2018مــن املـفـتــرض أن يحيي كــل يــوم ثــاثــاء خــال هــذا الشهر
أمسيات ذات طابع مختلف تمامًا عن مشاركته في «بيت الدين»،

يطغى عليها ،كالعادة ،الجاز والفانك والسول وغيرها من األنماط
املوسيقية الغربية ،ضمن برنامج قائم بشكل أساسي على استعادة
كالسيكيات هذه املوسيقى لكبار رموزها منذ األربعينيات حتى
الثمانينيات من القرن املاضي.
أمسيات زيــاد الرحباني وفــرقـتــه :كــل يــوم ثــاثــاء بــدءًا من
 1أيار ـ ( Blue Noteشــارع املكحول ـ منطقة راس بيروت).
لالستعالم01/743857 :

«فيفا ال فيدا»...
هدى بركات في البلمند
تدعو كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية في «جامعة
البلمند» في ّ 10أيار (مايو) املقبل إلى حضور
مسرحية «فيفا ال فيدا» التي اقتبسها شارل ديك
عن نص اللبنانية هدى بركات ،في حرم الجامعة
التي تحتفل هذه السنة بعيدها الثالثني في
أيضًا،
الكورة (شمال لبنان) .العمل من إخراج ديك ّ
وتمثيل رشا ضناوي وجويل الزغبي ،فيما وقع
جاكو رستيكيان السينوغرافيا .في أروقة مسرح
قديم ،تستعيد ممثلة لحظات حياتها الشخصية
وأدوارها املسرحية .في املوازاة ،تأتي رفيقة دربها
إلقفال هذا املكان وطي صفحة من تاريخ املسرح
اللبناني.
«فيفا ال فيدا» :الخميس  10أيار ـ  19:30ـ «أوديتوريوم
الحريري» في حرم «جامعة البلمند» (الكورة ـ شمال
لبنان) .الدعوة عامة .لالستعالم06/930250 :
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