
فرقة موسيقا الشرق األوسط  
 2/8/2017 - 6/8/2017

 10.00 - 13.00  & 15.00 - 17.00
مع يائير دالل 

 Yair Dalal
من املشرق 

يائير دالل يقدم هذه الورشة الخاصة باملوسيقا  واألغاني من الشرق األوسط 
األغاني الشعبية ، اآلالت املوسيقية، نظام املقامات، اإليقاع، النغم وتقاسيم االرتجال. 

اجلبوا 
أدواتكم املوسيقية الخاصة وأصواتكم 

 ومعرفتكم و حبكم للموسيقا. 
سنعزف معا، نغني، نتعلم و نشارك في الحفل املوسيقي "الكونسرت" املنظم في نهاية ورشة 

العمل. 
رسوم التسجيل: 

200- القياسي / 150- املخفض/ 250- الداعم 
  Standard 200 € / Reduziert 150 € / Förderer 250 €

نرجو أن تتفهموا أنن ال يمكن أن نخفض سعر التذاكر  

نخطط لتقديم منح لالجئني والطالب من الشرق األوسط املهتمني بهذه الورشة. 
ندعوكم لتقديم الطلبات عن طريق إرسال سيرة ذاتية مختصرة ومعلومات حول الدراسة 

املوسيقية على عنوان البريد التالي: 
 andreas.schmitges@othermusic.eu

 **********
لجميع الالجئني هناك إمكانية املشاركة في كل ورشات عمل "الصيف 

الييديشي"مجانا. 
ببساطه أرسل بريدا إلكترونيا على العنوان التالي: 

 andreas.schmitges@othermusic.eu
  michel.vonloh@othermusic.eu

أو  االتصال  
  +49 3643 85 83 10

Middle Eastern Music Ensemble 
Aug 2 – 6, 2017 

10 a.m. - 1 p.m. & 3 p.m. - 5 p.m. 
With Yair Dalal 

Yair Dalal 
Min el Mashrack (from the East) 

Yair Dalal offers this special workshop on music and songs 
from the Middle East, on folk tunes, instrumental tunes, the 
Maqam system, rhythm and melodies, taksim-improvisation 

and more. 
Please bring your instruments, your voice, your knowledge 

and your love for the music and we will play, sing and study 
together - and prepare a concert at the end of our time 

together. 
Workshop Fee: 

Standard 200 € / Reduced 150 € / Sponsor 250 € 
We regret that we can’t offer early bird discount for this 

workshop. 

We are planning to offer a special scholarship for 
refugees and students from Middle Eastern countries 

who would like to be in this workshop. 
We invite you to apply by sending a short biography of 
yourself and your musical training and experience to: 

 andreas.schmitges@othermusic.eu 

 **********
 For all refugees there is the possibility to participate in

 all Yiddish Summer workshops for free.
 Just send an email to the following address

andreas.schmitges@othermusic.eu 
michel.vonloh@othermusic.eu  

or contact 
+49 3643 85 83 10


