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 قدم تدريباتهاإلى لبنان للعام الثاني على التوالي لت
أساتذة  ة على الفنون المسرحية، من خاللالرائد
شباب  يدربون فنانين نييودول ينأميرآيفنون 

تموز الى  27، وذلك من الى النجومية نطموحوي
 ي عبارة عناألآاديمية هو. آب من العام الحالي 7

في الجامعة  اميق المسرحية لفنونلبرنامج شامل 
لموسيقيين والراقصين ويقوم بتدريب ا األميرآية

سنوات  6والممثلين الذين تتراوح أعمارهم بين 
  .الشباب وعمر
على المسرح فرصًا تدريبية للجيل الجديد من أساتذة الموسيقى والرقص  YES Academyوتقدم 

شابًا من المدن  150ولقد تم إختيار . والمسرح في المدارس العامة والخاصة والمؤسسات الثقافية في البالد
شتراك في هذا لال والمناطق اللبنانية بما فيها بيروت وطرابلس والبقاع وصيدا والشوف وبيت مري

التي تقدم  باب الموهوبين من مدارس األونرواوباإلضافة إلى ذلك ، تم إختيار عدد آبير من الش. مجالبرنا
 ،وتوجيه األورآستراالكالسيكي،  والغناء، بيانوال العزف على دراسةتشمل  لفنون المسرحية لبرامج 

قص، وآذلك روالمسرح برودواي للموسيقي و، الطفاألمسرح و، والتشيلو، والبص، والفيوال، كمانوال
من سوريا وإقليم  كالسيكية والبيانو ومسرح برودوايللموسيقى ال ثمانية طالب. الهيب هوب للشبابرقص 

  .لمواصلة تدريباتهملبنان في  اديميةآالأ إلى ينضمون آردستان والعراق
الهيب  وتشملأعضاء هيئة التدريس والطالب  يشارك بهاثالثة عروض ب تدريباتهااديمية آالأ ختتموست
 آب، 6 يفاألول  العرضسيقام . البيانو والجاز والعزف على واألورآسترا الكالسيكية، وبرودواي، هوب

 والغناء، واألورآسترا الصغيرة، الكالسيكية ورآسترااألسيضم و مبلي هولاألسفي  مساًء 7:30الساعة 
 ذلك، والوست هولبطحيش في  ، في قاعةالثاني عرضوسيقام ال. البيانو والجازالكالسيكي والعزف على 

الهيب هوب و اإلحتفال عروضًا لمسرح برودوايهذا  ويقدم .مساًء 8:00و 6:00 الساعة آب في 7في 
 مدينةالفي وسط  فسيقامالثالث العرض  اما. للجمهور تانومفتوح تانمجاني تانحفلالآال . لاطفومسرح األ

  .www.lebam.org فرقة ليباموذلك بالتعاون مع  آب 7برج الساعة في  عند
، والسفارة األميرآية، والجامعة األميرآية في )عائلة جمال دانيال(آاديمية مؤسسة المشرق العربي األويدعم 

في دعم إضاوقد تم تقديم . والكونسرفاتوار الوطني للموسيقى ،األميرآي في بيروت الجاليةبيروت، ومدرسة 
مجلد  1000 تفوقهدايا  YES Academy جمعتوقد . شباب لبناناتحاد ، ومن فيرست ناشيونال بنك

كمان آالت اللكونسرفاتوار الوطني، فضال عن لوالمواد التعليمية المنهجية ، والكتب ع بهامن الكتب المتبر
  .للطالب المحتاجين في الكونسرفاتوار الوطني

أستاذ تم إختيارها من أفضل الجامعات والمؤسسات الثقافية في الواليات  13آاديمية من اال هيئةتتألف ال
المتحدة، بما في ذلك جامعة بايلور، وسانت لويس سمفوني أورآسترا، ومسرح أندر ذي ستارز، وهافيكورو 

في العديد من المشاريع  تشارآ فقد ،عن منطقة الشرق األوسط غريبة تآاديمية ليساألو. بريك دانسرز
الثالث المتواجدة في آاديميات األهي واحدة من آاديمية األو. 1998عام المنذ  البطالفية وتدريب الثقا

جون آاديمية األقد عبر مديرو. 2010ربيل ودمشق وبيروت خالل صيف عام أالشرق األوسط في 
فرصا للشباب  خلقتو الشرقاألميرآي إلى  الفن تعليمتجلب انها ": عن اهمية هذه االآاديمية قائالفيرجسون 
من هيئة  باشرافمن الموسيقى والرقص والمسرح جديدة أساليب وأنواع  والتعرف علىمهاراتهم ب لإلرتقاء

http://www.lebam.org/


من  تستفيدمتع وتتوان المواهب الشابة من جميع أنحاء المنطقة تستمر وآمل أن . معترف بها دوليًا ساتذةاأل
  ".هذا البرنامج الفريد 
يم أميريكان فويسيز، وهي منظمة غير حكومية مقرها هيوستون، ناشطة في هي من تنظيذآر ان األآاديمية 

ويمكن العثور على المعلومات . الشرق األوسط وآسيا مع برامج مماثلة في العراق وسوريا ونيبال وتايالند
، ويمكن االطالع www.YESAcademy.infoفي اللغة اإلنكليزية والعربية على موقع ها المتعلقة ب

فيديو وصور آل أآاديمية على قناة يوتيوب  على أشرطة
http://www.YouTube.com/americanvoices على االنترنت هاوموقع :

www.americanvoices.org. 

http://www.americanvoices.org/

