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 اإلفتتاحية

  "سنايو أحاس از بكل جوارحناـــــــــالج  حتى نعيش "



بتونس عائلة " الجاز في قرطاج برعاية تونيزيانا" تظاهرةل 2008مرة أخرى تجمع دورة 
  . قة تتسم بالتنوع  واالنفتاح والتمازج الخّالعائلوهي الجاز الموسعة، 

 نتيجةولئن شهدت موسيقى الجاز النور في الواليات المتحدة في مطلع القرن العشرين آ
لتالقح خصب بين موسيقى البلوز والراقتايم والموسيقى األوروبية، فانها حافظت على 

ثيرات المتعددة التي ا بفضل اإلثراء المتواصل الذي عرفته والتأهحيويتها وعنفوان
ومن . استوعبتها وأشكال التمازج المتنوعة التي قامت بينها وبين ألوان موسيقية متعددة

خصوصيات الجاز تلك القدرة العجيبة على الجمع بين الخصوصيات المحلية والكونية 
  .وعلى لعب دور الجسر الرابط وهمزة الوصل بين الحضارات والثقافات

تهج لالهتمام ولحالة الترقب اللذين أصبح هذا الحدث الموسيقي يثيرهما وال يسعنا إال أن نب
وتجاوبا مع هذا اإلقبال وهذه .   بتونس لدى مختلف األوساط وفي صفوف مختلف األجيال

وتونيزيانا أن يقدما ضمن الدورة الجديدة، " سكوب أورقانيزاسيون"اإلنتظارات، يسر 
قة معاصر، وفرصة لمزيد اآتشاف المغامرة الشّي، بانوراما عريضة للجاز ال 2008دورة 

ز به من قدرة خارقة على التطور بفضل ما يتمّي ،والغنية التي يعيشها هذا اللون الموسيقي
  .والتحول والمزج بين التقاليد والحداثة

من ، جاز يفسح المجال لجاز ال يعرف القيود  تظاهرةوهكذا فان البرنامج الرئيسي لهذا ال
هذا اللون " أساطير "ين استثنائيين، عرف الكثير من بينهم التتويج وغدوا من ابداع فنان

الذي أصبح يطبع " العولمة"وبقدر ما يعكس برنامج هذه الدورة منحى . الموسيقي الكوني
الخصوصيات التي ما زالت موسيقى الجاز تتيحها  إبرازموسيقى الجاز بقدر ما يسعى الى 

الجاز "وبالمقابل فان البرنامج الرديف . المستحدثة أو القديمة مع العودة الى  منابع الجاز
التجديد  إلىيقترح فنانين  يجمعون بين الندرة والتعطش الالمحدود " بطريقة مغايرة

فيسعى هذه السنة أيضا الى خلق فرص  جديدة   تظاهرةأما القسم الموازي من ال.واالبتكار
ة وتقديم تعبيرات متنوعة تتمحور حول الجاز للقاء والتبادل واستحثاث المهارات الشاب

ذات األجواء الحميمية و التي تنتظم " بابا دجو"وتنطلق منه؛ في حين ستجمع نوادي الجاز 
م ذالصول والبلوز والرفي ساعة متأخرة على اثر عروض البرنامج الرئيسي، بين موسيقى 

  . اند بلوز

دعوة مفتوحة الستقبال الربيع " ونيزياناالجاز بقرطاج برعاية ت" تظاهرةهكذا اذا سيكون 
الجاز، تلك الموسيقى الحية أبدا، المتجددة دوما ، ذات األلوان المتعددة  إيقاعاتعلى وقع 

  .والمتنوعة والقدرة العجيبة على مقاومة الزمن والتقادم 

  سكوب أورقانيزاسيون

 

  

  ديمــــــــــــــــتق
أحباء الموسيقى والمولعين بالجاز الى " يزياناالجاز بقرطاج برعاية تون" تظاهرةدعو ت

رحلة موسيقية حقيقية، ويتيح لهم فرصة ثمينة آي يعيشوا  الجاز بمختلف أشكاله وألوانه 
 ...تقليديا آان أو مجددا، آالسيكا آان أو مستحدثا أمريكيا آان أم أوروبيا وحتى افريقيا



اعة قرطاج بفندق بارسلو قمرت جازا ، الذي تحتضنه قتظاهرةويقترح البرنامج الرئيسي لل
وهو جاز تمازجي مع مجموعة فايا آون : تحيط به هالة من التأثيرات الالتينية

وصوت داني آالين الدافئ؛ أو جازذو نكهة آريولية مع جاك شوارتز ) بلجيكا(ديوس
أو جاز زانته ألوان السمبا والبوسانوفا مع الفنان البرازيلي األسطورة ) فرنسا(بارت

جلبارتو جيل الذي سيكون مرفوقا بابنه في عرض استثنائي بكل المقاييس؛ أو جاز على 
الطريقة البرتغالية مع الثنائي العجيب ماريا جاو وماريو القنها وأخيرا على الطريقة 

  ".لقاء في حقل الجاز"اإليطالية مع المغني الكبير دجينو باولي وعرضه الذي يحمل عنوان 

لى جذور الجاز والتعرف على مواهبه الصاعدة في بلده األم أي وفي مجال العودة ا
  :فنانين من أبرز ممثليه وهما" الجاز في قرطاج" تظاهرةقترح تالواليات المتحدة ، 

منذ انطالقة الذي أدخل ثورة " الجاز الحر"وليام بارآر، الذي يعتبر من بين رواد تيار 
لستينات  بنيويورك وليز ماك آومب الفنانة على تقنيات العزف ، منذ انطالقته في مطلع ا

الموسيقية من المعين األصلي  االمولعة بموسيقى السول والجاز والتي تستمد ثقافته
  .التاريخي للجاز وهو أغاني العمل واألغاني الروحية التي آان يرددها الزنوج

ى ذلك خيردليل عل لولع. الجاز لم يعد حكرا على موطنه األصليأن وغني عن القول 
وعازف القيثارة ) اسبانيا( القيثارة الفالمنكية آانيزارس مايسترو:  عازفا القيثارة البارعان

ويكتمل ). بلجيكا(فيليب آاترين " شاعر األوتار الست"الكهربائية الملقب عن جدارة بـ
الثالوث غير األمريكي بالفنان التونسي المقيم بالمهجر ظافر يوسف الذي يعود مصحوبا 

تونس، النمسا، (يقيين اسكاندينافيين يجمعون بين األلكتروجاز والمنحى الروحي بموس
  ).النرويج

موراي "ومن محطات البرنامج الرئيسي البارزة أيضا ذلك اللقاء الذي نقترحه مع الفنان 
، الذي يعتبر أحد الوجوه الرمزية لحقبة السبعينات الذهبية في انكلترا، والذي سيقدم "هاد

وسيكون  موراي مرفوقا في هذا العرض . ألخير المنتظر ذي المنحى الجازيألبومه  ا
  .بخمسة موسيقيين استثنائيين

،الذي يحتضنه قصر النجمة "الجاز المغاير"ويستضيف البرنامج الفرعي أو الرديف 
فنانين من آفاق مختلفة يجمع بينهم ) مقر مرآز الموسيقى العربية والمتوسطية( الزهراء

عازف الترمبون راوول دي زوزا :وب للبحث والتجديد الموسيقي وهم سعيهم الدؤ
، الذي غدا اسمه من بين األسماء المدرجة في معظم المراجع الهامة في حقل )البرازيل(

ومقترحاته المثيرة لإلنتباه في مجال ) فرنسا(الجاز  وعازف البيانو المنفرد قيوم دي شاسي 
سنة  من أبرز  15وثالثي يوري هونغ الذي أصبح منذ اللقاءات الموسيقية غير المسبوقة 

الذي يسعى منذ سنوات  الى المزج ) النمسا(ي فنكلجالجاز في هولندا وسي الوجوه في حقل
وستكون المغامرة الشرقية للجاز حاضرة أيضا . بين الجاز والنغمات واإليقاعات اإلفريقية

ة الكمنجة التونسية الالمعة التي ستستضيف عازف) مصر(من خالل مجموعة افتكاسات 
  .ياسمين عزيز

وعلى غرار الدورات السابقة تقترح الدورة الحالية جملة من األنشطة الموازية للعروض 
  .الموسيقية التي تهدف الى مزيد اثراء البرمجة الرئيسية والرديفة

بفندق  على امتداد شهر أفريل " بابا دجو" تنتظم سلسلة نوادي الجاز التظاهرةوعلى هامش 
وستكون هذه النوادي، التي ازداد عددها مقارنة بما آان عليه خالل الدورات . بارسلو

السابقة، مناسبة الستحضار بعض المحطات البارزة في مسيرة الجاز وتفريعاته المتعددة 



 البلوز والقوسبالبدءا بموسيقى السول التي برزت في مطلع الخمسينات  ومرورا بموسيقى 
السول األساسية التي استمدت منهاموسيقى " المنابع"رت وآلها أنماط وّف لوزاند ب ذموالر
التي يمثلها " دلتا المسيسبي"وتبرز البرمجة المقترحة في النوادي أهمية منطقة . مادتها

األمريكيان فاستي دجاآسن، الذي احتك منذ ثالثين سنة بأبرز وجوه البلوز في الواليات 
وتتضمن برمجة . النجمة الصاعدة ولكنها غدت بعد باهرة المتحدة وشاري وليامس تلك

عازف القيثارة ومغني البلوز البلجيكي مارك ليالنغ، الذي يقترح : النوادي أيضا آال من 
علينا تحية للمغني عازف البيانو الراحل راي تشارلز وعمار سوندي الجزائري المولد 

وسيكون عمار سندي مرفوقا . وذي األصل الطرقي وصاحب المسيرة الموسيقية الفذة
  .بصوت جهوري وفخم هو صوت المغنية األمريكية ليزا دوبي

الجاز بقرطاج برعاية " تظاهرةتلك هي اذا البرمجة التي تقترحها الدورة الجديدة ل 
وهي برمجة تنبع من شغف آبير لموسيقى الجاز  وتستند الى  حرفية عالية في " تونيزيانا

  .ات الجاز وتياراته المتعددة والمتنوعةمجال التوليف بين مكون

   :www.jazzacarthage.comلإلطالع على آامل تفاصيل البرنامج زوروا موقعنا

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 


