
SOUNDROUTES 

لمهاجرين الموسيقيين المحترفيناودعوة للالجئين   

“Sound rutes. Notes to get closer” 

Marmaduke مقرها في مدينة إشبيلية اإلسبانية  وإسمهومن الوكالة الموسيقية  هو مشروع بدعم  

 بالتعاون مع :

منظمة إيطالية غير حكومية(وهي ) Un Ponte Per … 

()إيطاليا Bologna Jazz Festival, Scuola Popolare di Musica Ivan Illich 

(ا)ألماني Berliner Brauerei Wissmannstraße e.V. – Werkstatt der Kulturen 

 Vzw De Vergunning cultural association جيكا(ل)با

  

محترفة. ة موسيقية فرقوسيقي الجديد من أجل بناء نشاطات المشروع األساسية هي إنتاج العمل الم إحدى  

 Werkstatt der Kulturen و  Bologna Jazz Festival :رض إنتاج الفرقة اإلبداعي في سوف يع     

في مدن أوروبية أخرى. أيضا   ممكنال ومن  

طلبات التالية :تومع الم محترفين من الالجئين او المهاجرينعازفين  3  إلى يحتاج المشروع  

. إحتراف المهنة الموسيقية  دليل ▪   

  سنوات . 5سكن في أوروبا أقل من مدة ال أن تكون ▪ 

.(تقليدية  واقياسية  ) الموسيقية آالتنوع من  أي معرفة  ▪   

مهارة اإلرتجال . وجود ▪   

  ▪   مختلفة .ال مع جميع أنواع الموسيقىف قدرة على التكي  ال 

 

: الموسيقيون المختارون  

الموسيقى في مدينة بولونيا والعمل عن بعد . عملية اإلبداعية من خالل ورشتيلاب نشيطةالاركة المشيورو من أجل  5000 نويتلق   ▪   

  مع موسيقيين أوروبيين مشهورين . العمل ▪ 

Werkstatt der Kulturen و  Bologna Jazz Festival ة بولونيا وبرلين :أداء عمل في مهرجان مدين  ▪   

.قامة اإلطعام والسفر والالنفقات لكل النشاطات مثل  تغطية كل ▪   

  

من خالل البريد اإللكتروني الى : أن يقوموا بإرسال الوثائق المطلوبة مرشحون المهتمون يجب عليهمال  

production@soundroutes.eu 

: 2017يوليو  1ريخ مطلوب الوثائق التالية قبل تا   

. معبئ نموج الطلب ▪   

. الذاتية بشكل دقيق وواضحالسيرة  ▪   

. شخصي دقيقة لعمل موسيقي 15عمل فيديو قصير على األقل  ▪   

Virtual Music Agency  الل التشجيع ألعمالهم الموسيقية من خبفرصة  سوف يحضون الفرقة مختارين من أجلحتى الغير  كل المرشحين  

  ية وأعمال المهاجرين والالجئين علىهدف المبادرة هو تشجيع المشاريع الموسيق  .  2018طاته في شهر أكتوبر في العام انش سوف يبدأ المشروع اذهو 

.    األوروبي من أجل زيادة رؤيتهم وفرص عملهممستوى ال  

 


