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تج ّـدد املوعـد السـنوي للفنـان العراقـي كاظـم السـاهر مـع جمهـوره
فـي أحضـان طبيعـة الشـوف وطقسـه الس َ
ـاحر ْين .ضمـن فعاليـات
«مهرجانـات بيـت الديـن» ،أمتـع السـاهر أمـس الحضـور وأشـعل
ّ
املدرجـات التـي بالـكاد اسـتوعبت العـدد الهائـل مـن الحاضريـن.
أطـل «أبـو وسـام» علـى أنغـام «هـا حبيبـي» ،قبـل أن ينتقـل إلـى باقـة
مـن أجمـل أغانيـه ،علـى رأسـها قصائـد نـزار قبانـي ،مثـل «أكرههـا»

كاظم الساهر...
أيضًا وأيضًا في بيت الدين

TUESDAY

9 AUGUST
20:30

عبير نعمة
مسافرة زادها الطرب

Mind the gap - 2016

على مسرح «باخوس» التاريخي،
ستقف الفنانة عبير نعمة للمرة األولى
ليلة  19آب (أغسطس) املقبل ،لتغني
«املتنبي ..مسافرًا أبدًا» .ضمن فعاليات
«مهرجانات بعلبك الدولية» ،ستحيي
نعمة أمسية فنية ضخمة ،تتكئ على
تقديم ثنائيات حضارية ،عبر االنتقال
بمحطات تاريخية للمتنبي ،لتتخطى
بذلك عتبات التاريخ والجغرافيا،
ً
وتمتزج املوسيقى مختصرة حضارات
العالم .من لبنان الى سردينيا فالشام
ً
وحلب ،ومصر وصوال الى إيران،
ستغني الفنانة اللبنانية بأكثر من
سبع لغات .طبعًا ،يتخلل البرنامج أداء
أغنيات من ألبومها املقبل الذي يحمل
بصمات الفنان مرسيل خليفة ،وأخرى
من زمن الطرب والكالسيك ،برفقة
موسيقيني عامليني حضروا من إسبانيا
وأرمينيا وإيران ولبنان والعالم العربي.

One of the most influential pop artists of our time,
Australian singer-songwriter Sia is behind massive hits
like Rihanna’s “Diamonds” or David Guetta’s “Titanium”.
After the phenomenal success of “Chandelier”, “Elastic
Heart” and “Cheap Thrills”, Sia began her 2016 tour with
an impressive and acclaimed show at Coachella she will be
!bringing to Byblos. Get ready for the biggest event of 2016
Standing: 112 500 LBP, Golden Circle 187 500 LBP
Seated: 105 000 LBP, 135 000 LBP, 225 000 LBP

With the support of

Beirut-Byblos roundtrip
transportation services
)Allo Bus: 12 000 LBP (per pers.
Allo Private Taxi: 85 000 LBP
)(4 pers. max.
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Downtown Beirut, ABC Ashrafieh and Dbayeh,
Beirut Souks, City Mall Dora, Dar el-Shimal Tripoli,
Hussam Bookshop Baakline, Al Ittihad Bookshop
Saida and Byblos Venue
www.ticketingboxoffice.com
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All prices are VAT inclusive.
Tickets and transportation
services are available at
Virgin Ticketing Box Office.

و«مس ّ
ـتبدة» و«حافيـة القدمين» ،إضافـة إلـى أغنيـة «كتـاب الحـب»
التـي خ ّـص بهـا أخيـرًا مسلسـل «مدرسـة الح ّـب» (إخـراج صفوان
مصطفـى نعمـو) .وكانـت هنـاك حصـة وافـرة لبعـض األعمـال
الجديـدة .والليلـة موعـد ثـان مـع القيصـر فـي «بيـت الديـن» ،علـى أن
يحيـي بعدهـا حفلتين متتاليتين ( ١٢و ١٣آب /أغسـطس) ضمـن
مهرجـان «إهدنيات».

