أغان من جميع أنحاء
دإر إألوبرإ يف
ر
غوثنبغ وإلصليب إألحمر يبحثان عن ي
إلعالم!
ُ َّ
لديك إآلن فرصة فريدة ؤلعطائنا ر
غوثنبغ .نحن
ألغان ترغب أن تستمع لها وأن ترإها تؤدى عىل مرسح دإر إألوبرإ يف
مقبحات
ر
ي
إقبإحات ألغان شعبية من أشخاص أتوإ من جميع أنحاء إلعالم ليعيشوإ ف غوثنبغ .إألغان إلمنتقاة سوف َّ
نقوم بجمع ر
تغن من
ر
ي
ي
ي
إلعالم إلجديد إلخاص بنا.
قبل إلكورإل
ي
ر
بادر بإرسال إقبإحاتك إليوم!
ما الذي نبحث عنه؟
أغان شعبية من بلدك وإلمغناة بلغتك
نحن نبحث عن ي
إألم .قمنا سابقا بالغناء بالعربية إآلشورية إؤلنكلبية
إلكردية إلمقدونية إلفارسية إلبولندية إؤلسبانية و
إلسويدية! يجب أن تكون إألغنيات أغنيات شعبية ليس
أغان أوبرإ بوب أو أي نوع آخر .ليس عليك أن تكون
ي
مطرب كبب أو أن تشارك يف إلكورإل يك تتكمن من إعطاءنا
ر
إإلقبإحات .ولكن يمكنك تقديم طلب للمشاركة يف
إلكورإل ؤن كنت ترغب بذلك!

كيفية المساهمة ر
واقتاح أغنية
يوجد طريقتان للمساهمة ف ر
إقبإح أغنية:
ي

الكورال العالمي ,ربيع  ,2016المصور Tilo Stenger

إإللكبون )skapa@opera.se( :من إلممكن أن تكون إألغنية عىل شكل مقطع مصور عىل ر
ر
ر
إألنبنت أو
إلبيد
 -1قم بإرسال مقبحاتك عىل ر
ي
تسجيل قد قمت أنت أو أحد آخر بعمله .إلرجاء قم بإخبارنا بأي لغة إألغنية بلد إلمنشأ ح
ورح موجز ع َّما تدور إألغنية.
ئ
نغن أغانينا لبعضنا إلبعض يف مجموعات صغبة
بالمجن لورشة إلعمل إلخاصة بنا لجمع
 -2قم
ي
إألغان! حيث نقوم بالغناء سوية سوف ي
إألغان وسنطلب من إلمشاركي بإخبارنا إلقليل عن أغنياتهم .إل يتوجب عىل
ونستمتع ببعض إلقهوة وإلحلويات! سوف نقوم بتصوير جميع
ي
تغن لشخص آخر!
بخبة سابقة بالغناء
إلمرء أن يحظ ر
يكف ألن ي
يكف أن تكون شجاعا بما ي
ي

إألغان
ورشة إلعمل لجمع
ي
ر
مت؟ إلثالثاء  14آذإر إلساعة 11.15 – 17.30
غوثنبغ Christina nilssons gatan,
أين؟ يف دإر إألوبرإ يف
ر
)41104 (nära Nordstan
اللغة؟ أهال وسهال بكم بغض إلنظر عن مهارإتكم إللغوية!
سوف نعمل باؤلنكلبية وإلسويدية  .سوف نكون سعدإء
بالمساعدة بلغات أخرى قدر إلمستطاع.
ً
ً
مجانا! كل ما عليك فعله هو التسجيل مسبقا
الكورال العالمي ,ربيع  ,2016المصور Tilo Stenger

هل تشعر بالفضول؟ هل لديك أية إسئلة؟ هل ترغب بالمشاركة؟
ر
ون ؤىلskapa@opera.se :
إلرجاء إلتوإصل معنا! إرسل بريد إلكب ي

