
مهرجان األرابيسك (فرنسا) والمعهد الفرنسي في القدس بالشراكة مع مؤسسة ديليا الفنون 
ومعرض الموسيقى الفلسطيني وصابرين،

يقدمون :

PALESTINE CONNECT
حاضنة المشاريع الموسيقية في فلسطين



أهدافنا :

طريقة المرافقة:

شروط الترشح

-هي حاضنة مشتركة تهدف إلى تعزيز تنمية المشاريع الموسيقية في فلسطين.

-تهدف إلى مرافقة الفرق الفلسطينية من خالل التدريب والبث المباشر للحفالت 
الموسيقية.

ستقدم هذا المرافقة من مارس إلى أكتوبر 2022 في فلسطين ومدينة مونبلييه (فرنسا)

● السماح لكم بتطوير مهاراتكم من خالل دورات تدريبية مخصصة يقودها متخصصون 
فرنسيون ودوليون في مختلف المحاور (الفنية، واإلدارية، والتقنية، والقانونية، واالتصاالت،

وما إلى ذلك) ؛
● نشر الموسيقى الخاصة بكم على منصات الشركاء لزيادة جمهوركم

● إتاحة الفرصة لكم للمشاركة في مسابقة جائزتها إقامة في فرنسا وعرض في مهرجان أرابيسك .
أمام حوالي عشرين محترفًا أوروبيًا.

● سيتم اختيار 3 إلى 5 فرق من قبل لجنة تحكيم دولية بعد دعوة لتقديم الطلبات ؛
● ستستفيد الفرق من المرافقة بفضل جلسات إشراف ستعقد عن طريق الفيديو كونفرنس 

كل أسبوعين بين مارس ويونيو 2022 ؛
● حفل موسيقي حيّ و / أو بث الفيديو على منصات الشركاء بين مارس ويونيو 2022.

أو بث الفيديو على الشبكات الشريكة بين مارس ويونيو 2022.
● سيصوت الجمهور ألفضل فرقة خالل عيد الموسيقى في 21 يونيو 2022 ؛

● سيسافر الفريق الفائز بالجائزة العامة لإلقامة في مونبلييه (فرنسا) لمدة أسبوع ليعمل مع
فنان فرنسي ؛

● سيحيي الفريق الفائز بجائزة الجمهور مع الفنان الفرنسي المذكور حفال موسيقيا في 
مهرجان األرابيسك في مونبلييه في سبتمبر 2022 وفي حفل موسيقي في فلسطين في خريف 

.2022 ماع

الجمالية الموسيقية : موسيقى إندي، بوب، روك، هيب هوب لمن ؟
● فرق ثنائية وثالثية ورباعية مكونة من موسيقيين مقيمين في فلسطين، تزيد أعمارهم عن  

18 عامًا، دون تحديد للعمر األعلى.

يجب على كل عضو من أعضاء الفرقة :
●    أن يكون لديه ما ال يقل عن ثالث سنوات من الممارسة الموسيقية والمشاركة في عملية

مهنية ؛
●    أن يكون متفرغا لجميع التدريبات واإلقامة ؛

●    التحدث باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية.

(Palestine Connect) 
ما هي ؟



المعايير:

األجندة :

للفرقة الحائزة على جائزة الجمهور:

كيف ؟

● أن يكون بحوزتكم مشروع موسيقي جاهز
● أن يكون بحوزتك عرض تقديمي للمشروع : فيديو ، موسيقى تصويرية ، ملف عرض تقديمي ، إلخ.

● الرغبة في الحصول على دفعة مساعدة لتطوير المشروع

متى يتم التقديم؟
قبل 28 فبراير 2022

28 فبراير : إغالق باب تقديم الطلبات
منتصف مارس : نشر نتائج اختيار الفرق الفائزة

من مارس إلى يونيو : تنظيم جلسات توجيه وإشراف عن طريق الفيديو
مارس إلى يونيو : توزيع المجموعات

21 يونيو : تصويت الجمهور

سبتمبر: اإلقامة في مونبلييه (فرنسا) وحفل موسيقي في مهرجان األرابيسك + عرض مع فنان فرنسي 
أكتوبر: حفلة في فلسطين مع فنان فرنسي

لجنة االختيار :
تقوم لجنة تحكيم دولية مكونة من ممثلين عن الشركاء بدراسة جميع ملفات الطلبات 

واختيار 3 إلى 5 فرق فائزة للبرنامج.
باإلضافة إلى تقييم جودة الترشيح، يولي أعضاء لجنة التحكيم اهتمامًا خاصًا بالحاجة إلى

التدريب وإمكانات تطوير الفرقة.

يجب تعبئة النموذج وإرسال روابط فيديو أو ملفات صوتية تمثل عينات من أعمالك على 
الرابط التالي : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehLPqtWc6Fu_35cQRuOGeuHOjBY7cacF4XFgjxjQ7ASUu1Yg/viewform?usp=pp_url 




