
Bait Al Oud - Abu Dhabi is one of the leading music 
academies in the region. Bait Al Oud’s goal is to fortify 
Abu Dhabi’s stature as a regional center for Arab 
musicians, and to develop the talents of Emirati youth 
in playing traditional Arabic instruments. The course 
include , Bait AL oud will present In addition to online 
Solfege classes, in-person courses available at the 
Al Qattara Arts Centre now include Oud, Qanun, and 
Violin.

Oud (Level 1 and Tutti lesson 1)
Sundays

Oud (Level 1)
Mondays

Solfege (Online class)
Tuesdays

Violin (Level 1 and Tutti lesson)
Wednesdays

Qanun (Level 1 and Tutti lesson)
Thursdays

Each registered student will need to have 2h of L1 per 
week and 1h of TL1. Furthermore each student will be 
required to follow the online solfeggio class on Tuesday 
afternoon. 

Each class L1 and TL1 class from 30 to 45 min class

Discounts:
Jubilee Cultural Pass 20%, UAE citizens 15%, Fazaa 
Card 20%, Two or more family members 25%, DCT 
– Abu Dhabi Staff 30%.

Classesالسعر Pricesالفصول

AED  1,155Oud (One Month)العود )شهر(

AED 3,255Oud (Three Months)العود )ثالثة أشهر(

AED 5,775Oud (Six Months)العود )ستة أشهر(

AED 1,155Qanun (One Month)القانون )شهر(

AED 3,255Qanun (Three Months)القانون ) ثالثة شهور(

AED 5,775Qanun (Six Months)القانون )ستة شهر(

AED 1,155Violin (One Month)الكمان )شهر(

AED 3,255Violin (Three Months)الكمان )ثالثة أشهر(

AED 5,775Violin (Six Months)الكمان )ستة أشهر(

AED 1,155Cello & Rababah (One Month)التشيللو والربابة )شهر(

AED 3,255Cello & Rababah (Three Months)التشيللو والربابة )ثالثة أشهر(

AED 5,775Cello & Rababah (Six Months)التشيللو والربابة )ستة شهر(

AED 1,155Vocal (One Month)الغناء )شهر(

AED 3,255Vocal (Three Months)الغناء )ثالثة أشهر(

AED 5,775Vocal (Six Months)الغناء )ستة أشهر(

 Solfeg – Music Theory-الصولفيج – النظريات الموسيقية 

2:00 – 6:00 PM

10:00 AM – 2:00 PM

3:00 – 5:00 PM

10:00 AM – 2:00 PM

10:00 AM – 2:00 PM

ورش القطارة الفنية
Al Qattara Art Workshops

يعد بيت العود العربي في أبوظبي األكاديمية العربية الموسيقية الرائدة 
في المنطقة يهدف بيت العود، كمركز للتدريس والبحث، إلى الحفاظ 

على تراث الموسيقى العربية التقليدية، وتنشئة جيل جديد من العازفين 
الكالسيكيين المحترفين من العرب في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

تشمل دوراته في مركز القطارة للفنون دروسًا في العود، والقانون، 
والكمان، إلى جانب دروس الصولفيج

العود )مستوى أول ودرس عزف جماعي(
أيام األحد

العود )مستوى أول(
أيام اإلثنين

الصولفيج )عبر اإلنترنت(
أيام الثالثاء

الكمان )مستوى أول ودرس عزف جماعي(
أيام األربعاء

القانون )مستوى أول ودرس عزف جماعي(
أيام الخميس

يتوجب على كل طالب مسّجل حضور ساعتي دراسة في المستوى األول 
لكل األسبوع ، وحضور ساعة واحدة للمستوى األول من درس عزف 

جماعي، عالوة على ذلك على جميع الطالب حضور درس الصولفيج عبر 
اإلنترنت كل ثالثاء. 

مدة كل حصة من حصص المستوى األول ودرس العزف جماعي من 30 إلى  
45 دقيقة.

الخصومات:
بطاقة اليوبيل الذهبي الثقافية %20، مواطني دولة اإلمارات 15%، 

بطاقة فزعة %20، شخصان فأكثر من نفس العائلة %25، موظفو 
دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي 30%.

Bait Al Oud Lessons دروس بيت العود


