
 أآاديمي للرقص والعروض المسرحية  تزور األميرآية" يس"فرقة 
 2010 نيسان 30الجمعة 

 
لواعدين في لبنان إلى سيتوجه عدد من الراقصين والموسيقيين ا

ميرآية في بيروت هذا الصيف لمشاهدة العروض الجامعة األ
أآاديمي ) يوث اآسيلنس أون ستايج" (يس"التي ستقدمها فرقة 

.  نة هيوستن في الواليات المتحدة األمريكيةومرآزها مدي
وستقوم الفرقة وهي منّظمة غير حكومية بتقديم مجموعة من 

الرقصات وورش العمل بحيث تساعد هواة الرقص والموسيقى 
من جميع انحاء لبنان على االستفادة من خبرات عشرة من 
.  مدّرسي الرقص البارزين في الواليات المتحدة األمريكية

فرقًا من عدٍد من " يس" المجموعة التي تقوم بزيارة الجامعة األمريكية في بيروت ضمن فريق وتشمل
" هافي آورو لرقصة البريك"وفرقة " فرقة سانت لويس السيمفونية"المؤسسات األمريكية العريقة مثل 

يلور في جامعة با"وفرقة " سيتي آولدج أوف نيويورك"وفرقة " هيوستن ثياتر أندر ذا ستارز"وفرقة 
ن الهيب وسيتم خالل زيارة هذه المجموعة إلى بيروت تقديم تدريبات من قبل محترفين في آل م". تكساس

اآلالت والبيانو الكالسيكي، واألداء الصوتي، و مسرح برودواي الموسيقي،هوب، والبريك دانسينغ، و
مع انطالقة فرقة ليبانون أُول ستارز لكبار (الوترية، وتدريب المعلمين، مع ترآيز آبيرعلى موسيقى الجاز 

 15و) سنة14-11(و ) سنوات10-7(، وبرنامج برودواي الذي يلحظ ثالث فئات عمرية )النجوم من لبنان
د من النشاطات الموسيقية وسيتمتع المشارآون بالعدي.  فوق، وأسلوب هيب هوب في الرقصسنة وما

 وستقدم الفرقة برنامجًا مطوًال هذا .2010 أب 27 تموز ولغاية 27والعروض التي ستقدمها الفرقًة من 
" يس"والجدير بالذآر أن فرقة . الصيف حيث سيتواجد عدد آبير من المدّرسين أآثر من أي وقت مضى

مع شباب من دول خارجة من أزمات  سنة وتهدف إلى التواصل 17متخصصة بالرقص منذ أآثر من 
وقد شارآت هذه الفرقة في نشاطات في لبنان وأفغانستان والعراق وفنزويال . داخلية أو من عزلة دولية

من الدعم السخي " يس أآاديمي في لبنان" وقد استفادت.مصر وباآستان وتايالند وماينمارو وبورما وسوريا
في مدينة هيوستن في والية تكساس بالتعاون مع )  دانيالعائلة جمال" (الفانت فاونديشن"من مؤسسة 

الجامعة األمريكية في بيروت وبدعم أيضًا من السفارة األميرآية في بيروت ومدرسة الجالية األميرآية في 
   .لبنان وشرآة سوليدير


