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The 7th Katara European
Jazz Festival 2021
The 7th edition of the “Katara European Jazz Festival” is once again organized by the Cultural Village
Foundation – Katara and brought to you by Qatar Airways.
In partnership with the embassies of Austria, Belgium, France, Germany, Greece, Hungary, Italy,
Poland, Portugal, Spain, and Switzerland in Doha, with the Cultural Village Foundation – Katara. These
participating embassies joined forces to present to audience some of the finest representatives of
European Jazz music - a highly regarded form of art that has captured global audiences since the
early 20th century.
Katara European Jazz Festival was the first International Jazz Festival in Doha that took place in fall
2014. Each embassy brings to Doha one jazz group representing its country. The event held at Cultural
Village Foundation - Katara consists of various evening events performed by the Jazz musicians as
well as several workshops at Qatar Music Academy with local music students.

Specifications:
• Title :
The 7th Katara European Jazz Festival 2021
• Dates :
From November 3rd until November 6th, 2021
• Principle : Two to three groups each day
• Hours :
Musical performance by two bands from 6:30 pm to 8:45 pm
Musical performance by three bands 6:30 pm to 10:00 pm
• Location : Katara Esplanade Gate 20 & 21
• Content: 11 European Embassies engaged
4 evenings of Jazz concerts
11 bands from Austria, Belgium, France, Germany, Greece,
Hungary, Italy, Portugal, Poland, Spain and Switzerland
• Entrance : Free of charge

Organisers:
• Cultural Village Foundation - Katara
• Embassies of Austria, Belgium, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Portugal, Poland, Spain and Switzerland
in the State of Qatar
Sponsors:
• Qatar Airways, Official Airline
• Qatar Music Academy
• FNAC Qatar and Fifty One East
• EUNIC (European Union National Institutes for Culture)
• European Union Delegation to the State of Qatar
• Delegation of the European Union in Kuwait

France

Orchestre
National de Jazz
The French National Jazz Orchestra
Since its creation in 1986 under the French Ministry of Culture, the National
Jazz Orchestra (ONJ) aims at developing the jazz repertoire in France and
abroad, cultivating the excellence of its musicians.
Based in Paris, the orchestra is a prestigious and dynamic institution. It
is renowned for the quality of its creations and its capacity to adapt and
renew its repertoire, inviting artists from various fields to imagine new
creations (pop singers, graphic designers, dancers, comedians, etc.).
Some of the creations have been presented abroad, for instance in 2013
in Morocco where the orchestra met with traditional Moroccan musicians
for a series of concerts in Assa, Oujda, Fez and Tetouan.
Every 3 to 4 years, a new director is appointed to develop its own artistic
project, allowing a certain freedom in the format of the orchestra as well
as in its music:
From January 2019, it is directed by Frédéric Maurin, composer and guitarist,
whose audacious and innovative music has been selected to compete for
the “Victoires de la Musique” (the main awards for music in France).

Austria

Sain Mus
Philipp Erasmus – Guitar, Electronics
Clemens Sainitzer – Cello, Electronics
Sain Mus – a duo that has musically dedicated itself to creating idiosyncratic
soundscapes, while exploring its instrumental possibilities in a gripping
and soulful manner. Philipp Erasmus (guitar, electronics) and Clemens
Sainitzer (cello, electronics) – the two heads behind this duo project –
refuse to confine themselves to any musical standards and rather focus
on producing exciting new sounds from supposed opposites. The two
musicians are masters in creating both beautifully elegant and dreamy
lyrical music, as well as wildly dissonant, high-energy, dramatic and more
progressive sounds. The duo also does not shy away from the free form
of play. Celebrating the vast spectrum of musical diversity, the pieces of
the duo range from chamber music to modern acoustic songwriting, rock,
blues, folk and jazz. Definitely top of the line. Sain Mus have been selected
as NASOM “New Austrian Sound of Music” act 2020-21. (Michael Ternei,
mica - Music Austria)

Belgium

Mikael Godee
Eve Beuvans Quartet
The Swedish saxophone player Mikael Godée and the Belgian piano player
Eve Beuvens needed only a flyer and few clics on Myspace to meet each
other ten years ago. From the start the two musicians found a very natural
complicity. Soon joined by Magnus Bergström on bass and Johan Birgenius
on drums they created this quartet. As equal bandleaders, Eve and Mikael
both compose for the group; their pieces form a surprisingly consistent
whole. The four musicians are bound by a strong mutual trust, the risks
they take do not impair the natural flow of the music.

Germany

Jin Jim
Jin Jim belongs to the “absolute vertical starter bands in the German
jazz scene” (NDR). The quick success was based on the innovation they
achieved with their music: Latin, jazz and rock merge here with previously
unknown force: rhythmically highly complex, but harmonically accessible,
with influences from flamenco to Indian music and pop. A band in perfect
harmony: guitarist Johann May, bassist Ben Tai Trawinski and drummer
Nico Stallmann prepare the rhythmic basis over which the flute of Daniel
Manrique-Smith can lift off - from the radiant classical sound to the always
slightly aspirated, bright colouring of Latin American music to wild jazz
solos. When Manrique-Smith hums, blows, beatboxes and sings into his
instrument, one may even think of Ian Anderson from Jethro Tull.

Greece

Christina Psycha Quintet
Christina Psycha was born in Greece. She is a vocalist, songwriter and
composer. She studied Jazz Vocal Performance at the National Conservatory
of Athens for her master degree, where she graduated in May 2020. Earlier
on, she studied classical singing and advanced theory and she also plays
piano and guitar. Her songs are based on latin rhythms mixed with early jazz
elements. Her performance melodic style is influenced by Renaissance and
Byzantine music and she likes to blend these traditions in her compositions.
Her lyrics are written in Greek language. Her debut album was released in
April of 2021 and includes 11 original compositions and 1 arrangement of
a Greek traditional song. The album is called “Violetera”, meaning the girl
who serves flowers.
Since 2015, she has appeared as a leader on stages and festivals in Greece
such as Sakotura Jazz Festival & Hydra Jazz Festival. After her debut album
release, she has been invited as an artist in residence from Comedy cafe
in Amsterdam for four concerts with her European Quintet in July 2021.
She put together her Greek quintet in 2019 with Nikolas Anadolis on the
piano and arrangements, Vaggelis Tountas on violin and guitar, Grigoris
Theodoridis on the doublebass and Dimitris Klonis on the drums. They are
presenting original music with Greek lyrics and arrangements of Greek
traditional songs. The sound of the band is based on world elements with
a jazz flavour.

Hungary

V4 Jazz Quartet
The V4 Quartet was found 5 years ago. The name of
the band V4 is meaning the Visegrád Group, Visegrád
Four, V4 which is a cultural and political alliance of four
countries of Central Europe (Czech Republic, Hungary,
Poland and Slovakia).
The establishment and operation of the band is a
good example - as like the cooperation between the
V4 Member States -, that if we respect each other, we
can achieve any common goal while preserving our
own culture and values.
Each musician in the band represents a V4 member, in
this way the orchestra becomes an unusual, colorful,
real European value.
During this few years the V4 Quartet had opportunity
to play in several different countries such as South
Africa, Morocco, France, Italy and more.
The band plays of original compositions of the
members.
Tamás Zsári (Hungary) - Saxophone
Kuba Stankiewicz (Poland) - Piano
Tomâs Liska (Czech Republic) – Bass
Ákos Benkó (Slovakia) – Drums

Italy

Bebo Ferra
& Raffaele Casarano
“Bebo Ferra & Raffaele Casarano” duo was born from the encounter of two
great musicians with a rare artistic sensitivity. They have both been working
with Paolo Fresu, an Italian jazz trumpet and flugelhorn player, composer
and music arranger: Bebo is Fresu’s “Devil Quartet” guitarist and Raffaele
is one of the strongest representatives of Tûk Music, Fresu’s record label.
Bebo Ferra is considered one of the most interesting guitarists in Europe.
Raffaele Casarano also cooperates with Manu Katché’s e Dhafer Youssef’s
bands. On the occasion of the Katara Jazz Festival they will combine their
instruments promising intense sensations and fascinations in a concert of
rare beauty and emotional intensity.

Poland

Monika Borzym
& Krzysztof Dys
Monika Borzym Sings Old Songs (Monika Borzym Śpiewa Stare Piosenki) is a musical project inspired by the songs written by Polish composers and
literary authors prior to 1939.
These songs, performed with warm and sensual voice of Monika, were
arranged by the world-class, masterful pianist Krzysztof Dys, who like no
other Polish pianist can really feel the swing.
Despite their age these pre-war jazz standards have not lost any of their
charm. The original melodies written by Henryk Wars and Jerzy Petersburski
are as captivating as they have ever been. Lyrics written by Julian Tuwim
and Marian Hemar are considered as national heritage of Polish culture.
Dys and Borzym have awakened these songs and breathed new life into
them while preserving the original musical ideas of the authors.

Portugal

Ricardo Toscano Trio
Try to join to an old soul - someone who hasn’t experienced everything,
but who has tact and also, for that reason, a deep knowledge and respect
for life and music, an outstanding creator, someone who is as much a
genius as humane, and who lets creativity flow without any prudence. An
enthusiast, someone who even though is an unrivalled talent, relents his
gift and offers it to the world as a solemn act. The most incredible thing
is that in this trio we can’t dissociate any of these characters from any of
these artists and that’s why the trio lives and it is sublime. The Ricardo
Toscano Trio, leaves no one indifferent, not only fulfils expectations, but
transforms and exceeds them.
Ricardo Toscano - Saxophone
Nelson Cascais - Bass
André Sousa Machado - Drums

Spain

Segio de Lope
Sergio de Lope, one of today’s leading flamenco artists, released his latest
album, Ser de luz, last May. Winner of one of the most prestigious flamenco
awards: first prize from the Filón Minero at the 57th International Festival
of Cante de las Minas, the flutist and saxophonist has an exceptional band
of instrumentalists: David Caro (guitarist), Juanfe Pérez (bass). Electric) and
Javier Rabadán (drums).
“Ser de luz” explores the limits of flamenco and jazz from a perspective of
freedom and creativity are limits, taking the tradition of these and other
genres to mix codes and seek the freest expression of music.

Switzerland

Pirmin Huber Swiss Folk
Pirmin Huber Swiss Folk is characterised by variable, musical instrumentations.
Pirmin Huber (bass), Andreas Gabriel (violin), Lukas V. Gernet (piano) and
Fabian Eberle (drums, percussion) amaze the audience with fascinating
combinations of archaic, Swiss folk music and pop jazz. Pirmin Huber,
Swiss double bass player and composer, is active in contemporary, new
Swiss folk and live electronic music. He and his band will present a mix of
current and newly composed pieces from his repertoire in Qatar.

جدول البرنامج

Program Schedule
الوقت والدول المشاركة

التاريخ

Time / Participating Countries
Date

٢٠٢١.١١.٦
السبت

إيطاليا

Italy

6.11.2021
Saturday

 15دقيقة استراحة

٢٠٢١.١١.٥
الجمعة

بلجيكا

اليونان

Greece

Belgium

5.11.2021
Friday

ألمانيا
هنغاريا

 15دقيقة استراحة

٢٠٢١.١١.٤
الخميس

سويسرا

بولندا

Poland

Switzerland

4.11.2021
Thursday

15 min. Break

٢٠٢١.١١.٣
األربعاء

فرنسا

النمسا

البرتغال

Portugal

Austria

France

3.11.2021
Wednesday

إسبانيا

Germany
Hungary

15 min. Break

االداء االول
مساء
مساء 7:30 -
٦:٣٠
ً
ً

األداء الثاني
مساء
مساء 8:45 -
7:45
ً
ً

األداء الثالث
مساء
مساء 10:00 -
9:00
ً
ً

3rd Performance
9:00 pm - 10:00 pm

2nd Performance
7:45 pm - 8:45 pm

1st Performance
6:30 pm - 7:30 pm

Spain

جدول ورش عمل

Workshop Schedule

التاريخ

الدولة

الوقت

Time

Country

Date

٢٠٢١.10.31
األحد

فرنسا

مساء
مساء ٧:٠٠ -
٥:٠٠
ً
ً

5:00 pm - 7:00 pm

France

31.10.2021
Sunday

٢٠٢١.١١.١
اإلثنين

فرنسا

مساء
مساء ٧:٠٠ -
٥:٠٠
ً
ً

5:00 pm - 7:00 pm

France

1.11.2021
Monday

٢٠٢١.١١.٤
الخميس

ألمانيا

مساء
مساء ٥:٣٠ -
٤:٠٠
ً
ً

4:00 pm - 5:30 pm

Germany

4.11.2021
Thursday

سويسرا

بيرمين هوبر سويس فولك
يتميز بيرمين هوبر سويس فولك بآالت موسيقية متنوعة.
بيرمين هوبر (باس) ،أندرياس غابرييل (كمان) ،لوكاس في جيرنيت (بيانو) وكريستيان زوند
(طبول ،إيقاع) ،وسمتعون الجمهور بمزيج رائع من الموسيقى الشعبية القديمة
السويسرية وموسيقى البوب.
بيرمين هوبر ،عازف وملحن سويسري مزدوج ،نشيط في الموسيقى اإللكترونية
مزيجا من المقطوعات
المعاصرة والفلكلورية السويسرية الحية ،وسيقدم هو وفرقته
ً
ً
حديثا من مجموعته في قطر.
الحالية والمؤلفة

إسبانيا

سيجيو دي لوبي
أصدر سيرجيو دي لوبي ،أحد فناني الفالمنكو الرائدين اليوم ،ألبومه األخير» سير دي
لوز» في مايو الماضي ،وهو حائز على إحدى أرقى جوائز الفالمنكو :الجائزة األولى من
فيلون مينيرو في المهرجان الدولي السابع والخمسين في كانتي دي الس ميناس،
لديه فرقة استثنائية من العازفين :ديفيد كارو (عازف الجيتار) ،خوانفي بيريز (باس)،
وخافيه رابادان (الطبول).
يستكشف "سير دي لوز" حدود الفالمنكو والجاز من منظور الحرية واإلبداع ،مع األخذ في
االعتبار تقاليد هذه األنواع وغيرها لمزج الرموز والسعي إلى التعبير األكثر حرية عن
الموسيقى.

البرتغال

ثالث ريكاردو توسكانو
حاول أن ينضم إلى روح قديمة ،شخص لم يختبر كل شيء ،ولكن لديه لباقة ولهذا السبب
ً
أيضا ،لديه معرفة عميقة واحترام للحياة والموسيقى ،مبدع متميز ،شخص عبقري بقدر
ما هو إنساني ،ويسمح لإلبداع بالتواصل دون أي حذر ،متحمس ،شخص على الرغم من
كونه موهبة منقطعة النظير ،إال أنه يتراجع عن صورته المتحركة ويقدمها للعالم كعمل
جليل ،والشيء األكثر إثارة لإلعجاب هو أنه في هذا الثالثي ال يمكننا فصل أي من هذه
الشخصيات الفنية عن بعضها ،وهذا هو السبب في أن الثالثي يعيش وهو سامي ،ثالثي
ريكاردو توسكانو ،ال يترك أي شخص حيادي ،وال يفي بالتوقعات فحسب  ،بل يغيرها
ويتجاوزها.
ريكاردو توسكانو  -ساكسفون
نيلسون كاسكايس  -باس
أندريه سوزا ماتشادو  -درامز

بولندا

مونيكا بورزيم
وكريزستوف دايز
هو مشروع موسيقي مستوحى من األغاني التي كتبها الملحنون البولنديون والمؤلفون
األدبيون قبل عام .1939
قام بترتيب هذه األغاني ،التي تم أداؤها بصوت مونيكا الدافئ والحسي ،عازف البيانو
العالمي البارع كرزيستوف دايس.
على الرغم من قدمها ،لم تفقد معايير موسيقى الجاز هذه والتي تعود إلى ما قبل
الحرب أيًا من سحرها ،فاأللحان األصلية التي كتبها جيرزي بيتيرسبورسكي و هانريك وارز
دائما ،وُتعتبر الكلمات التي كتبها جوليان تويم وماريان هيمار ً
ً
تراثا وطنيًا
آسرة ،كما كانت
للثقافة البولندية.
أحي الثنائي هذه األغاني ونفخا فيها حياة جديدة فيها مع الحفاظ على األفكار
الموسيقية األصلية للمؤلفين.

إيطاليا

بيبو فيرا
ورافاييل كاسارانو
ّ
تكون الثنائي من لقاء موسيقيين كبيرين يتمتعان بحساسية فنية نادرة ،وكالهما كانا
يعمالن مع باولو فريسو ،عازف جاز إيطالي وملحن وموزع موسيقى :بيبو هو عازف
جيتار «ديفيل كوارتيت» في فريسو ورافاييل هو أحد أقوى ممثلي موسيقى التوك،
شركة التسجيالت فريسو.
يعتبر بيبو فيرا أحد أكثر عازفي الجيتار شهرة في أوروبا ،يتعاون رافاييل كاسارانو ً
أيضا
مع فرق مانو كاتشز ضافر يوسف ،وسيشاركون ً
معا في مهرجان كتارا لموسيقى الجاز
في حفل موسيقي.

هنغاريا

رباعي الجاز V4
تاماس زساري
تلقى في عام  2001دعوة لالنضمام إلى أوركسترا بودابست
للجاز وهو أحد األعضاء المؤسسين ألوركسترا الفن الحديث،
عزف مع موسيقيين مشهورين عالميًا مثل بوب مينتزر وبيتر
إرسكين وديف ليبمان وأدى في العديد من المهرجانات
في المجر والدول األوروبية األخرى ً
أيضا ،.ويعيش حاليًا في
بلجيكا ويعز مع معظم الموسيقيين البلجيكيين المشهورين
في حفالت ومهرجانات النوادي.

بينهم بوب مينتزر ،ريك مارجيتزا ،بينيتو جونزاليس،
جويل فرام ،كيفن ماهوجاني ،جورج مراز ،دوني
مكاسلين ،ميروسالف فيتوس.

توماش ليشكا
حصلت جميع ألبوماته المنفردة على العديد من جوائز في
جمهورية التشيك ،ويعتبر ألبومه األخير وجوه غير مرئية
ً
عمال بار ًزا في مجال موسيقى الجاز والموسيقى
()2017
العالمية ،حيث يؤدي توماش عروضه في مهرجانات الجاز
وأماكنها في جميع أنحاء أوروبا والواليات المتحدة وأمريكا
الالتينية.

كوبا ساتنكيفيتش
حائز على جائزة أوسكار بيترسون المرموقة وبلغ نهائي
مسابقة ثيلونيوس مونك لبيانو الجاز الدولية في
واشنطن العاصمة ،وقام كوبا ساتنكيفيتش بجولة في
الواليات المتحدة مع أوركسترا آرتي شاو المشهورة
ً
عالميا في أوائل التسعينيات ،وبعد عودته إلى بولندا ،
سجل ألبوم األغنية الشمالية والتي تم التصويت عليها
كأفضل تسجيل جاز بولندي لعام  1993من قبل مجلة
مجلة منتدى الجاز ،شارك في تقديم عروض موسيقية
مع أشهر الفنانين ألكثر من عقدين في الحفالت
الموسيقية وأعمال االستوديو مثل آرت فارمر وسكوت
هاميلتون.

ماريان سيفجيك
أحد أكثر عازفي الطبول السلوفاكيين تأثيرًا في جيله ،وقد
ً
عروضا في
شارك في فرق الجاز األوروبية الرائدة ،وقدم
مهرجانات الجاز في أوروبا والواليات المتحدة األمريكية،
وتعاون مع موسيقيين مشهورين على مر السنين من

تاماس زساري ،ساكسفون (هنغاريا)
توماس ليسكا  -دبل باس (جمهورية التشيك)
ماريان سيفيك  -طبلة ( -سلوفاكيا)
كوبا ساتنكيفيتش ،بيانو (بولندا)

اليونان

خماسي بسيتشا كريستينا
ولدت كريستينا بسيشا في اليونان ،وهي مطربة وكاتبة أغاني وملحنة ،ودرست
موسيقى الجاز في المعهد الوطني ألثينا (الماجستير) ،وتخرجت في مايو  ،2020كما
درست في وقت سابق الغناء الكالسيكي والنظرية المتقدمة ،وتعزف على البيانو
والغيتار .تعتمد أغانيها على إيقاعات التينية ممزوجة بعناصر موسيقى الجاز المبكرة،
وقد تأثر أسلوب أدائها اللحن بموسيقى عصر النهضة والموسيقى البيزنطية وهي
تحب أن تمزج هذه التقاليد.
كلماتها مكتوبة باللغة اليونانية،وقد صدر ألبومها األول في أبريل من عام  2021ويتضمن
 11مقطوعة أصلية وترتيب واحد ألغنية يونانية تقليدية وي ّ
ُسمى األلبوم «فيوليتيرا» أي
الفتاة التي تقدم الزهور.
ظهرت منذ عام  2015كقائدة في المسارح والمهرجانات في اليونان مثل مهرجان
ساكوتورا للجاز ومهرجان هيدرا للجاز ،وتمت دعوتها كفنانة مقيمة في مقهى كوميدي
في أمستردام ألربع حفالت موسيقية مع الخماسي األوروبي في يوليو .2021
جمعت فرقتها في عام  2019نيكوالس أنادوليس على البيانو والترتيبات الموسيقية،
وفاجيليس تونتاس على الكمان والغيتار ،وغريغوريس ثيودوريديس على الدبلباس
وديمتريس كلونيس على الطبول ،ويقدّم الخكاسي موسيقى أصلية مع كلمات يونانية
وترتيبات األغاني التقليدية اليونانية ،حيث يعتمد صوت الفرقة على عناصر عالمية بنكهة
موسيقى الجاز.

ألمانيا

جين جيم
استند النجاح السريع إلى االبتكار الذي حققوه مع موسيقاهم :دمج الالتينية والجاز
ً
ً
معقدا للغاية ،ولكن يمكن الوصول إليه بشكل
سابقا :إيقاعيًا
والروك بقوة غير معروفة
متناغم ،مع تأثيرات من الفالمنكو إلى الموسيقى الهندية والبوب.
فرقة متناسقة للغاية ،حيث يقوم عازف الجيتار يوهان ماي وعازف الجيتار بن تاي
تراوينسكي وعازف الطبول نيكو ستالمان بإعداد األساس اإليقاعي الذي يمكن أن
ينطلق من خالله ناي دانييل مانريك سميث من الصوت الكالسيكي المشع إلى اللون
دائما ،والموسيقى األمريكية إلى المعزوفات المنفردة لموسيقى الجاز
الالتيني الالمع ً
البرية ،ولما تسمع إلى موسيقى مانريك سميث فقد تظنه إيان أندرسون من جيثرو
تول.

بلجيكا

ميكائيل جودي
الرباعي إف بوفانز
لم يكن عازف الساكسفون السويدي ميكائيل جودي وعازفة البيانو البلجيكية إيف بوفانز
بحاجة إال إلى نشرة إعالنية على موقع ماي سبيس لمقابلة بعضهما البعض قبل عشر
ً
توافقا طبيعيًا للغاية ،وسرعان ما انضم إليهما
سنوات .منذ البداية وجد الموسيقيان
ماغنوس بيرجستروم (الباس) ويوهان بيرجينيوس (الطبول) ليصنعوا هذا الرباعي.
ّ
ً
تناسقا مدهش،
تشكل ألحانهم الموسيقية
يؤلف كل من إف وميكائيل للمجموع ،حيث
ويربط الرباعي ثقة متبادلة قوية ،والمخاطر التي يتعرضون لها ال تضعف التدفق
الطبيعي للموسيقى.

النمسا

ساين موس
فيليب ايراسموس  -غيتار
كليمنس سينتسر  -التشيلو
ثنائي أبدعا موسيقيًا بمقاطع صوتية مميزة ،ويرفضان حصر أنفسهما في أي معايير
موسيقية والتركيز ً
بدال من ذلك على إنتاج أصوات جديدة مثيرة من األضداد المفترضة،
وهما بارعان في تأليف موسيقى غنائية جميلة وأنيقة وحالمة ،باإلضافة إلى أصوات
ً
أيضا في الموسيقى الحرة.
متنافرة ومفعمة بالحيوية ودرامية وأكثر تقدمية ،ويخوضان
يتراوح الثنائي من موسيقى الحجرة إلى كتابة األغاني الصوتية الحديثة والروك والبلوز
والفلكلور والجاز.

فرنسا

أوركسترا الجاز
الوطنية الفرنسية
كانت تهدف أوركسترا الجاز الوطنية منذ إنشائها عام  ١٩٨٦تحت إشراف وزارة الثقافة
الفرنسية ،إلى تطوير موسيقى الجاز في فرنسا والخارج ،وتنمية امتياز موسيقييها.
األوركسترا مقرها في باريس وهي مؤسسة مرموقة وحيوية تشتهر بجودة إبداعاتها
وقدرتها على االنسجام وتجديد المحتوى ،ودعوة فنانين من مختلف المجاالت إلبداعات
جديدة (مغني البوب ومصممي الغرافيك والراقصين والكوميديين ،إلخ).
قدّم األوركسترا بعض العروض في المغرب عام  ،٢٠١٣حيث التقت األوركسترا بموسيقيين
مغاربة تقليديين في سلسلة من الحفالت الموسيقية في أسا ووجدة وفاس وتطوان.
يتم تعيين كل  3إلى  ٤سنوات مدير جديد لتطوير مشروعه الفني ،مما يسمح بحرية
معينة في شكل األوركسترا وكذلك في موسيقاها:
يرأسه فريديريك مورين منذ يناير  ،٢٠١٩وهو ملحن وعازف جيتار ،الذي تم اختيار موسيقاه
الجريئة والمبتكرة للتنافس على "إنتصارات الموسيقى" (الجوائز الرئيسية للموسيقى
في فرنسا).

النسخة السابعة لمهرجان كتارا
األوروبي للجاز ٢٠٢١
تنظم مؤسسة الحي الثقافي  -كتارا النسخة السابعة من "مهرجان كتارا للجاز األوروبي" وبرعاية مرة أخرى من الخطوط
الجوية القطرية.
وبالشراكة مع سفارات النمسا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وإيطاليا وبولندا والبرتغال وإسبانيا وسويسرا
في الدوحة.
تعاونت هذه السفارات المشاركة لتقدم للجمهور ً
بعضا من أفضل عازفي موسيقى الجاز األوروبية ،وهو شكل من
أشكال الفن الذي يحظى بتقدير كبير ويجذب الجماهير العالمية منذ أوائل القرن العشرين .كان مهرجان كتارا للجاز
األوروبي هو أول مهرجان دولي للجاز في الدوحة أقيم في خريف  ،2014حيث تستضيف كل سفارة فرقة جاز واحدة إلى
الدوحة لتمثل بلدها.
ّ
المقام في الحي الثقافي كتارا العديد من الفعاليات المسائية التي يؤديها موسيقيو الجاز باإلضافة إلى
ويضم الحدث ُ
العديد من الفعاليات وورش في أكاديمية قطر للموسيقى مع طالب الموسيقى المحليين.

عن المهرجان:
• اسم الفعالية:

مهرجان كتارا األوروبي للجاز 2021

• التاريخ:

من  6 - 3نوفمبر 2021

• آلية العروض:

ً
يوميا
فقرتين أو ثالثة من األداء الموسيقي

• ساعات العرض:

مساء
مساء 8:45 -
أمسيتين موسيقيتين 6:30
ً
ً
مساء
مساء 10:00 -
ثالث فقرات من األداء الموسيقي 6:30
ً
ً
الواجهة البحرية البوابة  ٢٠و ٢١
مشاركة  11سفارة
 4أمسيات لفرق موسيقى الجاز
 13فرقة موسيقية من النمسا ،بلجيكا ،فرنسا ،المانيا ،هنغاريا،
ايطاليا ،اليونان ،بولندا ،البرتغال ،رومانيا ،اسبانيا و سويسرا
ً
مجانا

• الموقع:
• المحتوى:

• الدخول:

المنظمون:

• المؤسسة العامة للحي الثقافي  -كتارا
• سفارات النمسا ،بلجيكا ،فرنسا ،المانيا ،هنغاريا ،ايطاليا ،اليونان ،بولندا ،البرتغال ،اسبانيا و سويسرا
في دولة قطر.
الشركاء:
• الخطوط الجوية القطرية «الخطوط الجوية الرسمية» للمهرجان
• أكادمية قطر للموسيقي
• متجر فناك قطر و فيفتي ون ايست
• االتحاد األوروبي للمعاهد الثقافية الوطنية (أونيك)
• وفد االتحاد األوروبي إلى دولة قطر
• المعهد الفرنسي في قطر
• المعهد البرتغالي في قطر
• المعهد البرتغالي في كويت

تقدم المؤسسة العامة للحي الثقافي  -كتارا

النسخة السابعة لمهرجان
كتارا األوروبي للجاز ٢٠٢١
 6 - 3نوفمبر ٢٠٢١
مساء
مساء 10:٠٠ -
6:30
ً
ً
الواجهة البحرية بكتارا  -بوابة  ٢٠و 21
(دخول مجاني)

الناقل الرسمي:

بالتعاون مع:

برعاية:
الناشر :المؤسسة العامة للحي الثقافي  -كتارا  .2021جميع الحقوق محفوظة.
ال يجوز استخدام أو إعادة طباعة أي جزء من هذا الكتاب بأية طريقة دون الحصول على الموافقة الخطية من الناشر.

النسخة السابعة لمهرجان
كتارا األوروبي للجاز ٢٠٢١

