
   ة إنتاج موسيقيللمشاركة في ورشدعوة 

عاماً  ٢٨وال  ١٨ورشة إنتاج موسيقي لفّنانين شّبان تتراوح أعمارهم بين ال  Resource for Open Minds (ROOMينّظم برنامج )

وسيلة سيقى كشغف المو والذين لديهم في لبنانالعمل في الموسيقى كمهنة. هذه الّدعوة تستهدف مشاركين يقطنون لديهم طموح اإلحتراف و

حصر تالى تعزيز القّطاع خارج العاصمة لذا نسعى  الذين يبحثون نقدّياً في القضايا اإلجتماعّية/الّسياسّية في عملهم.للّتعبير عن الذات و

  ج بيروت. المشاركة على الّساكنين خار

 في بيروت.  ٢٠١٨تشرين الثاني  ٩الى  ٥مشاركين لخمسة أّيام من  ٨ستضم الورشة 

على  ىومزج الموسيق. سيتعلّم المشاركون التسجيل، التعديل والتركيب الصوتييضم برنامج الورشة مبادئ الصوت األساسّية، التّرددات 

وانتاج واصدار . سيتعلّم المشاركون كيفّية تجهيز عرض حي midisمستخدمين  ، باإلضافة إلى كتابة وإنتاج الموسيقىAbeltonبرنامج 

م باإلضافة جلسات عن الطرق البديلة لإلنتاج عّينات  . واإلستدامة. سينظَّ

 Lebanese Underground Studio.ستجري الورشة في 

  الى بيروت مؤّمن أيضاً.كاليف الورشة. النقل من وجميع ت تكلفة السكن في بيروت للمشاركين باإلضافة الى Hivos ROOMستغّطي 

 تشرين األّول. ٢٩. سيبلّغ المشاركون بقبولهم في ٢٠١٨تشرين األّول  ٢٣الموعد الّنهائي للتقديم الطلبات هو 

  s://goo.gl/forms/4sSoxDmuLKhZv3Z03http لتقديم طلب المشاركة الرجاء مأل اإلستمارة:  

ب:  عن المدرِّ

هو الموسيقي و المنتج خلف العديد من الفرق األكثر نجاحاً في تّيار الموسيقى البديلة في لبنان، الشرق األوسط و شمال و غرب  زين حمدان 

ي واحد من ثمانية أهم النجوم الرائدة في الثقافة اللبنانّية من قبل  ، باإلضافة الى االعتراف المكّرر به من قبل وسائل CNNأفريقيا. ُسمِّ

الروك العربي منذ بداية عمله في بداية التسعينات مع فرقة داً في اإلبداع في مجال التكنو واإلعالم المحلّية، اإلقليمّية والعالمّية كونه رائ

مع أكثر من عشرين موسيقي من الدول المجاورة هوب عربّية(. منذ ذلك الوقت، عمل زيد -)فرقة تريب Soap Killsالصابون يقتل 

(. باإلضافة الى ذلك، عمل على تنظيم والمشاركة في مئات  www.lebaneseunderground.com)متواجدين على الرابط الّتالي:

ة عالمّية وألّف أو شارك في تركيب موسيقى تصويرّية ألكثر من اثنا عشر فيلم الحفالت في العقد الماضي فحسب، قاد جوالت عروض فنيّ 

 ندين لبكي. ل” كفرناحوم“من الشرق األوسط وأوروبا. آخر إنجازاته المشاركة في إنتاج الترتيب الموسيقي للفيلم الجديد الحائز على الجوائز 
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