
ُتَنظـم مؤسسـة الرؤيـا الفلسـطينية مهرجـان “زورونـا” بالشـراكة مـع مجموعـة والد حارتنـا، فـي بلـدة بيـت 
صفافـا للعـام الثالـث علـى التوالـي، وبتمويـل مـن اتحـاد الكنائـس السويسـري. وذلـك مـن أجـل تسـليط 
الضـوء علـى تلـك القريـة العربيـة الفلسـطينية الواقعة جنوب غرب مدينة القـدس، والتي تتعرض لمصادرة 
األراضـي لشـق الطـرق والمسـتوطنات، ومحـاوالت طمـس الهويـة الوطنيـة الفلسـطينية، باإلضافـة الـى 
تحويـل القريـة إلـى أحيـاء سـكنية صغيـرة وتهجيـر المقدسـيين ومحـو الوجـود العربي فـي البلـدة. وبعد نجاح 
مهرجـان “زورونـا” األول والثانـي، يأتـي المهرجـان الثالـث للتأكيـد علـى الرسـالة نفسـها والتـي مفادهـا أن 
الفلسـطينيين فـي مدينـة القـدس يـدًا واحـدة بالرغـم مـن كافـة المحـاوالت اإلسـرائيلية لتمزيـق النسـيج 
يسـعون  القـدس  مدينـة  فـي  الفلسـطينيين  أن  الـى  باإلضافـة  للفلسـطينيين.  والجغرافـي  اإلجتماعـي 
دائمـًا إلـى توطيـد عالقتهـم بـاألرض وتعزيـز الروابـط اإلجتماعيـة مـع البلدات الفلسـطينية األخـرى من خالل 

المهرجانـات الثقافيـة والفعاليـات الصيفيـة الهادفـة.
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في
فرقة ولعت

تأسسـت فرقـة ولعـت عـام 2002 علـى يـد الشـاعر الفنـان الفلسـطيني العـكاوي خيـر فوده، أصـدرت الفرقة 
عـام 2003 ألبومهـا االول تحـت عنـوان “لـو شـربوا البحـر” مـن انتاجهـا المسـتقل، كمـا وأصـدرت الفرقـة عـام 
2006 ألبومهـا الثانـي تحـت عنـوان “عنـدي شـو مـا بـدي“ انتـاج مؤسسـة صابريـن للتطويـر الفنـي فـي 

القـدس، وتعمـل الفرقـة حاليـا علـى انتـاج ألبومهـا الثالـث تحـت عنـوان “علـى بـال ميـن”.

تكتـب الفرقـة كلمـات أغانيهـا وتلحنهـا وتؤديهـا بنفسـها بأسـلوب خـاص يمـزج بيـن االصالـة والواقـع، وبيـن 
النـاس وآالمهـم وأحالمهـم  تحاكـي وضـع  دافئـة وسلسـة  ألحـان  عبـر  المتهكـم،  والمـرح وااللتـزام  النقـد 
ومشـاكلهم اليوميـة وتحثهـم علـى البقـاء والتغييـر االجتماعـي. تحمـل مضاميـن أغانـي الفرقـة مواضيـع 
تهـم الشـارع العربـي داخـل فلسـطين المحتلـة عـام 1948، وباألخـص مواضيـع التهجيـر والتهميـش والبحـث 
عـن الخـالص والحقـوق والرفاهيـة ولـم الشـمل، أمـا النقـد الموجـه للظلـم والشـر فهو ال يخص فئـة قومية 
معينـة بـل ينطبـق علـى الكثيريـن، فـي حيـن جاء تأمل المغنيين فـي الفرقة تأمال إنسـانيا، وهو تأمل يحمل 

فـي طياتـه األمـل بغـد مشـرق.



فرقة جنى برفقة الفنان مراد سويطي
تأسسـت فرقـة جنـى عـام 2010 وهـي فرقـة مقدسـية تضـم 8 عازفيـن أساسـيين، وهـم عمـار عديلـة علـى 
آلة الكمان، حسـن الشـيخ على الكيبورد، موسـى عباسـي على الناي، يعقوب حمودة على القانون، سـامر 
طـه علـى الطبلـة، خلـدون ابـو نجمـة علـى الدرامـز، عيسـى مليحـة علـى االيقـاع، ومجـد الشـيخ علـى جيتـار 

الباص.

عملـت الفرقـة مـع العديـد مـن الفنانيـن علـى الصعيـد المحلـي والعالمـي، ومـن ضمنهـم مـراد سـويطي، 
ويعقـوب شـاهين، هانـي متواسـي، نانسـي حـوا، عمـار الكوفـي، أدهـم النابلسـي، وغيرهـم مـن الفنانين 
الفلسـطينيين. كمـا وشـاركت الفرقـة فـي العديـد مـن المهرجانـات المحليـة ومـن أهمهـا أعيـاد الميـالد فـي 
مدينـة بيـت لحـم علـى مـدار 3 سـنوات، ومهرجـان فلسـطين الدولـي ومهرجانـات محليـة أخـرى فـي مناطـق 

مختلفـة فـي فلسـطين.

الخميس - 2017/8/24

الجمعة - 2017/8/25

جوقة الكروان
تأسسـت جوقـة الكـروان فـي ربيـع عـام 1994، فـي قريـة عبليـن، حيـث بـادر قائـد الجوقـة الفنـان نبيـه عـواد 
وبمسـاندة لفيـف مـن الّشـباب والّشـابات أحبـوا الموسـيقى والغنـاء بالفطـرة إلـى إقامـة لقـاءات وتدريبات 

أسـبوعية،  فغنـوا مًعـا وأطلقـوا علـى أنفسـهم فيمـا بعـد “ جوقـة الكـروان “ وٰهكـذا بـدأ المشـوار.

تضـم جوقـة الكـروان مـا يقـارب 40 عضـوا بيـن مغـن ٍ وعـازف، يغّنـون ويعزفـون أسـاليب غنائيـة مختلفـة 
كاألندلسيات والفلوكلور والغناء الملتزم، تؤدي الجوقة الغناء الكالسيكي األصيل كالوهابيات والكلثوميات 
والفيروزيـات وكذلـك فـي جعبتهـا األعمال الغنائية والمسـرحية التالية: “صراع األجيـال”، “وتعود األحالم”، 
“احكيلـي”، “عتمـة نيسـان “، “زمـن الفـن الجميـل”، “ نـاي ومكنسـة وغنـاي “. خالل َمسـيرتها الفنّية جابت 
جوقـة الكـروان بعروضهـا البـالد مـن الّنقـب األصفر جنوًبا حتى الجليل األخضر شـمااًل، وشـاركت في العديد 

مـن المهرجانـات فـي أوروبـا، وقـد اشـتركت جوقـة الكروان بمهرجـان جرش فـي األردن عام 2002.

مراد سويطي
ولـد مـراد السـويطي فـي مدينـة القـدس تعلـم الغناء مـن طفولته على يد والده الفنان سـائد السـويطي، 
أكتشـف والـده موهبتـه منـذ طفولتـه، ثـم القـى الدعـم مـن اصدقائـه، فـي عـام 2008 شـارك فـي سـوبر 
سـتار العـرب - لبنـان ووصـل الـى الـدور النهائـي، وشـارك فـي العديـد مـن المهرجانـات. يميـز مـراد روحـه 
الشـبابية وبسـاطته التـي أكسـبته الكثيـر مـن المحبيـن و االصدقـاء المقربيـن باالضافـة الـى صوتـه الـذي 

يأخـذ مسـتمعيه الـى عالـم آخـر.

حصل على العديد من الجوائز، ومن أهمها: جائزه من برنامج سوبر ستار 2008، وجائزة من الجالية الفلسطينية 
بهولنـدا فـي مهرجـان القـدس عاصمـة الثقافـة، ، وجائزة من الجالية الفلسـطينية والعربية بكندا بمناسـبة ذكرى 
يـوم االرض، وجائـزة مـن الجاليـة الفلسـطينية باليونـان بمناسـبة إحيـاء ذكـرى يـوم االرض باليونـان، وجائـزة مـن 

التلفزيـون االردنـي والجزائـري، باالضافـة الـى عـدة جوائز من مهرجانات محلية في فلسـطين.
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