Selling Tickets

أماكن بيع التذاكر

Ticket Price:
:سعر التذكرة
•	 50 NIS (Normal Ticket) ) شيقل (درجة عادية50•
•	 100 $ (VIP Ticket)
)VIP  دوالر (درجة100•
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 كنيسـة المخلص،القـدس
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أماكن بيع التذاكر

 قصر المؤتمرات،بيـت لحم
Bethlehem
Convention Palace

14 Feb. 2
Feb. 2015 7:00 PM
015 7:0
0 PM 15

Spiritual Opera at the Dawn

• •القصبة
• •زيت وزعتر
• •ستونز
• •معهد جوته
• •مركز الفن الشعبي

Bethlehem
•	 Convention Palace
•	 Jaser Palace
•	 Edward Said National
Conservatory of Music

اﻟﻘﺪس
Jerusalem

بيت لحم
• •قصر المؤتمرات
• •قصر جاسر
• •معهد إدوارد سعيد
الوطني للموسيقى

ﻗﺼﺮ
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات

 اﻟﺨﻀﺮ- ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ
Bethlehem - Al - Khadr

ﺑﺮك ﺳﻠﻴﻤﺎن

اﻟﺨﻠﻴﻞ

أوبرا موسيقية من الحاضر

رام اهلل

•	 Al - Qasaba
•	 Zit Wa Zatar
•	 Stons
•	 Goethe Institut
•	 Art Public Center

Hebron

األداء Performance
نصوص وتلحين دانــيــال شنــايــدر
اإلدارة الموسيقية كارين فرنيست  -ڤيسنج
العرض واالضاءة كـــانجــو تــــاكـي
ابراهيم ميسشا سشيلوميانسكي (باس)
هاجر ثيريسا نيلس (سوبرانو)
ساره سانجا راديسك (ألتو)
اسحاق رافئيل بوش ( تينور)
اسماعيل ربيح لحود ( باريتون )

Daniel Schnyder
Karin Freist - Wissing
Projection & Lighting
)Mischa Schelomianski (Bass
)Theresa Nelles (Soprano
)Ingeborg Danz (Alto
)Rapaheal Pauss (Tenor
)Rabih Lahoud (Baritone
المنظمون:

Composer and librettist
Music Management
Kanjo Taki
Abraham
Hagar
Sarah
Isaak
Ishmael

Organisers:

• •قصر المؤتمرات
بيـت لحم

•	Convention Palace
Bethlehem

• •كنيسـة المخلص
القدس

•	Redeemer Church
Jerusalem

Kantorei Kreuzkirche - Bonn . Düsseldorf Festival . Edward Said

أوبرا موسيقية من الحاضر
إبراهيـــم أســـاس الديانـــات وأب األنبيـــاء فـــي أوبـــرا
معاصـــرة؟
نعــم ،عــرض موســيقي شــيق بــكل حيثياتــه مــع جوقــة
كبيــرة ،وإضــاءة ،وتصويــر شــخصيات ،وأوركســترا بطريقــة
معاصــرة.
ببراعــة متقنــة ،يتوحــد دانيــل شــنايدر مــع أنغــام الموســيقى،
الكالســيك ،والجــاز ،والموســيقى األوروبيــة ،والشــرقية ،لتتآلف
آلــة النــاي والعــود مــع آلــة البيانــو االلكترونيــة والسكســفون
وتضــيء عصــر بدايــة الديانــات الثــاث ،ولتــروي قصــة مــن
الحاضــر.
بهــذا العــرض لألوبــرا نهــدف لرســم صــورة عــن التســامح،
والتعايــش ،وحريــة االيمــان ،وقبــول االخــر ،كمــا فــي مقولــة
هانــز كينــج (بــدون ســام الديانــات ال يوجــد ســام بالعالــم).
ندعوكــم لتعيشــوا ألحــان هــذه الجوقــة ومتعــة عروضهــا
فــي بيــت لحــم والقــدس.

Spiritual Opera at the Dawn
A new spiritual opera is coming into being: the story
of Abraham/ Ibrahim, the religious founder of the
three major world religions Christianity, Judaism and
Islam, presented in an artistic way as an opera.
Title: “Ibrahim/ Abraham the father of all – Discover
”!what unites us in diversity
The American-Swiss composer Daniel Schnyder is
known for a great variety in style. His work not only
encompasses the classical tradition of music, but
also Jazz and world music. His composition links the
ancient story of Abraham to the present political and
social situation, and to religion in a globalized world.

