
Tuesday, 28 June 2022
Cultural Foundation Auditorium, Abu Dhabi  - 6pm

2022 يـــــونيو   28 الثالثــــــــــــاء، 
مــرح المجّمــع الثقــايف، أبوظــي  - 6 مســاًء

أوركستـــــرا الشبـــاب
The Youth Orchestra



مقدمة:

العاصمــة،  الشــباب يف  للموســيقيني  كليــًا  الشــباب منصــة جديــدة  أوركســرا  ُتعــد 
وتهــدف إىل إتاحــة الفرصــة أمامهــم للتعبــر عــن مواهبهــم يف مجــال الموســيقى، 
مــن خــالل الربامــج التعليميــة والتدريبــات العمليــة والحفــالت الــي ُتقــام طــوال العــام.

تتعــاون دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظــي مــع المعهــد الــدويل للموســيقى الــذي 
تأســس عــام 1994 ليصبــح أحــد أقــدم المعاهــد يف الدولــة - بهــدف تنظيــم هــذا 
الموســيقى يف دولــة اإلمــارات  ـم  تعلُـّ أمــام جميــع محــي  ليكــون متاحــًا  الربنامــج  
العربيــة المتحــدة، حيــث ســيتم اختيــار الطــالب المشــاركني مــن خــالل تجــارب األداء.

وســيحظى الطــالب المختــارون بفرصــة أن يصبحــوا أعضــاًء يف أوركســرا الشــباب، 
وااللتحــاق بربنامــج مؤلــٍف مــن تدريبــات عمليــة وورش أســبوعية مجانيــة يقدمهــا 
نخبــٌة مــن المدربــني المؤهلــني. عــالوة عــى ذلــك، ســوف يحظــى الطــالب بفرصــة 
أداء معزوفاتهــم يف الحفــالت الــي ُتقــام يف أماكــن مرموقــة. افُتتحــت أول جولــة 
ــو 2022، وســتجري تجــارب أداء أخــرى يف شــهري ســبتمرب  لتجــارب األداء يف شــهر ماي
ونوفمــرب الختيــار المزيــد مــن الطــالب لالنضمــام إىل األوركســرا والفرقــة الموســيقية. 
2022، حيــث  لعــام  الشــباب  أداء ألوركســرا  عــروض  أربعــة  الربنامــج مواعيــد  حــدد 
ُيقــام الحفــل االفتتاحــي يف 28 يونيــو يف تمــام الســاعة 6 مســاًء يف مــرح المجّمــع 
الثقــايف. ســيضم الحفــل عروضــًا متنوعــة للعــزف المنفــرد واألوركســرا مــن عــر 
البــاروك / العــر الكالســييك يعزفهــا كبــار الموســيقيني والمواهــب الواعــدة يف عالــم 

الموســيقى مــن أعضــاء أوركســرا الشــباب.



INTRODUCTION

The Youth Orchestra is a brand new platform for young musicians in the 
capital to express their musical talent, through educational programmes, 
rehearsals and concerts throughout the year. 

The Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi is collaborating 
with the International Music Institute - one of the oldest institutes in the 
country, founded in 1994 - to organise a programme open to all music 
students in the United Arab Emirates. Students will be selected via an 
audition process.

The selected students will become members of the Youth Orchestra 
and will join a programme consisting of free weekly rehearsals and 
workshops hosted by highly qualified instructors. In addition, students 
will have the opportunity to perform at concerts in prestigious venues. 
The first round of auditions opened in May 2022. Further auditions will 
be held in September and November to select more students to join 
the orchestra and the choir. Four performances of the Youth Orchestra 
are scheduled for 2022, with the opening event happening on June 28 
at 6pm at the Cultural Foundation Auditorium. The concert will feature 
a mix of solo and orchestral music from the baroque/classical period, 
played by the junior and senior musicians of the Youth Orchestra. 



الربنامج:

1-     النشــيد الوطــي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة )أوركســرا وبيانو(

2-     بــاخ: مقطوعــة »الهــواء المــار عى الوتر ج«،
       عزف منســق بني الَسْكُســوُفون واألوركســرا - 3 دقائق

3-     فيفالــدي: كونشــرتو الكمــان )الربيــع(، الحركــة األوىل، عــزف منفرد،
        أداء يو شــوان يل )11 ســنة( - 4 دقائق

4-     باغانيــي: إيقــاع غنــايئ بالكمــان واألوركســرا، عزف منفرد،
       أداء يو شــوان يل )11 ســنة( - 4 دقائق

5-    باخ: كونشــرتو البيانو رقم 1 باســتخدام ســلم ري الصغر )الحركة األوىل(،
          عــزف منفــرد بــأداء أمــرة عابديــن )11 ســنة( - 10 دقائــق

6-     مــوزارت: مقطوعــة »ليلــة موســيقية صغــرة« - 24 دقيقة

7-     بوكــريي منويــت - 4 دقائــق



PROGRAMME:

1-

2-     

3-    

4-    

5- 

6-

7-

National Anthem of the United Arab Emirates )orchestra and piano(

Bach: Air on the G string, 
arrangement for saxophone and orchestra - 3 minutes

Vivaldi: Violin Concerto )The Spring(, first movement, 
soloist Yuexuan Li )11 years old( - 4 minutes

Paganini: Cantabile for violin and orchestra, 
soloist Yuexuan Li )11 years old( - 4 minutes

Bach: Piano Concerto No. 1 in D minor )first movement(, 
soloist Amira Abudeen )11 years old(  - 10 minutes

Mozart: Eine Kleine Nachtmusik - 24 minutes

Boccherini: Minuet - 4 minutes



الذاتية:  السرة 

جــويل  البيانــو  معلمــة  يــد  عــى   1994 عــام  للموســيقى  الــدويل  المعهــد  تأســس 
تشــو، ورسعــان مــا أصبــح ممثــل إمــارة أبوظــي يف المجلــس المشــرك لمــدارس 
المبكــرة  االختبــارات  يف  باهــرة  نتائــج  تحقيــق  بعــد  الربيطــاين  الملكيــة  الموســيقى 
للطــالب. كان المعهــد الــدويل للموســيقى منــذ تأسيســه وال يــزال مقصــدًا آلالف 
طــالب الموســيقى اليافعــني يف أبوظــي، لرســم بذلــك مالمــح التعليــم الموســيقي 
ــم المعهــد  يف أبوظــي عاصمــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. يف عــام 2014، نظَّ
الــدويل للموســيقى عــروض فرقــة آالت النفــخ الشــبابية الدوليــة يف أبوظــي وغرهــا 
الكثــر مــن عــروض األداء يف أبوظــي، والــي ضمــت آالت نفــخ نحاســية. ويمتلــك 
ــة فــروع يف أبوظــي، ويضــم أكــر مــن ألــف طالــب،  المعهــد الــدويل للموســيقى ثالث
الــة مــع العديــد مــن المــدارس والمؤسســات الحكومية. فضــاًل عــن أعمــال تعاونيــة فعَّ



BIOGRAPHY:

The International Music Institute )IMI( was founded in 1994 by the 
piano teacher Juli Zhu. Following excellent results in early student 
examinations, the institute soon became the Abu Dhabi representative 
of the Associated Board of the Royal Academy of Music )ABRSM(. Since 
its foundation, the IMI has been home to thousands of young music 
students in Abu Dhabi, shaping music education in the United Arab 
Emirates› capital. In 2014, IMI organised the Abu Dhabi International 
Wind Band and several performances in Abu Dhabi featuring brass 
instruments. IMI currently has three branches in Abu Dhabi and over a 
thousand students, as well as active collaborations with many schools 
and government institutions.



الكمان:
العازفون الرئيســيون 

أنيس رشاد  .1
إدغــار بالومينو   .2

هيال كويب   .3
جيامينــغ لو   .4

جيو يل   .5
كاتيلــني طرابليس   .6

لورييل الند  .7
نيثني كريشــنات   .8

رامز ديناوي   .9
شــيونغ يون شني  .10

شــيونغ )جيما( كيم  .11
يينو يل  .12

يوكسوان يل  .13

الكمان:
العازفــون المبتدئون

ســيلينا يعقوب  .1
جيتــا تريفونوفيك   .2

هارفرد تان   .3
هيونســيو كيم   .4

جيهو جيون   .5
جوفيتا آن جيســن   .6

جوون كانغ   .7
كايال جياكســوان تزشا   .8

يل دي سا   .9
لوســيانا طرابليس   .10

لونــا بدر الدين   .11
جيهو يل   .12

مينســيو كانغ   .13
موراي وانغ   .14

نيــان إيفلني فرناندز   .15
شــون إيمانويل تايب   .16

سلطان حسن   .17
وينكسني دو   .18
يمينــة أحمد   .19

يي يل   .20
ييجي يل   .21

يي ران يل   .22

آالت النفخ واآلالت النحاســية:

كلوي دامون  .1
كريســتا سيهانســا دي سيلفا   .2

إن زاو   .3
مينايت مول   .4

سيباســتني بابادوبولو   .5
تيــان يمينغ   .6

فراج سومياجي   .7
ياسمني حبويب   .8

ســكارليت روبرتس   .9

تشيلو:

أوبيورا  موناتيش   .1
تشني أوسيل   .2

جوي زانغ   .3
كانتابيــل كهرمان   .4

برايان كينوض دي ســيلفا   .5
زيراك خورام   .6

بيانو: 

يش شــوياو أمرا )عــازف بيانو منفرد(   .1
أحمد الموســوي )عازف بيانو أوركســرا(  .2

لينا تشــينغ )عازف بيانو أوركســرا(   .3
ديوين زو )عازف بيانو أوركســرا(   .4

مدربــون يف األوكســرا والفرق المحرفة 

كلوديا أولبورســكا زيمانســكا )كمان(   .1
ميليــكا دجوروفيتش )كمان(   .2
يي وي أمــي هوانغ )كمان(   .3

آنــا بافلوفا )كمان(   .4
آندريــه خومياكيفتش )كمان(   .5

ليليــا خومياكيفتــش )كمان(   .6
ســيميونا ســتيفانوفيتش )تشيلو(   .7

ميــالن جانكوفيتش )تشــيلو(   .8
فيسيســالفا تودوروفا )تشــيلو(   .9
جانيس بوكوفســيك )دبل باس(  .10

أوباناشوك أندريه   .11
             )آالت النفــخ وقائــد الفرقــة الموســيقية(

آلــدو دوتو )بيانو(   .12



Violin: 
Senior 

1. Anais Rashad
2. Edgar Palomino
3. Hilla Kauppi
4. Jiaming Lu
5. Jiyu Lee
6. Katelyn Trabolsi
7. Lorelei Land
8. Nithin Krishnan
9. Ramez Dinawi
10. Seonghyeon Shin
11. Seoyoung )Gemma( Kim
12. Yinuo Li
13. Yuexuan Li

Violin: 
Junior 

1. Celina Yacoub
2. Gita Trifunovic
3. Harvard Tan
4. Hyunseo Kim
5. Jiho Jeon
6. Jovita Ann Jestin
7. Juwon Kang
8. Kayla Jiaxuan Chua
9. Leah De Sa
10. Luciana Trabolsi
11. Luna Bader Aldeen
12. Jiho Lee
13. Minseo Kang
14. Murray Wang
15. Niann Evelyn Fernandes
16. Sean Emmanuel Tibe
17. Sultan Hassan
18. Wenxin Du
19. Yamina Ahmed
20. Ye Lee
21. Yeji Lee
22. Yi Ran Li

Woodwind & Brass:

1. Chloe Damon
2. Christa Sehansa De Silva
3. En Zhao
4. Minati Mull
5. Sebastien Papadopoulo
6. Tian Yiming
7. Viraj Somayaji
8. Yasmin Haboubi
9. Scarlett Roberts

Cello:

1. Munachi Obiora
2. Cheyenne Osley
3. Joey Zhang
4. Kantabil Kahraman
5. Brian Kenodh De Silva
6. Zerak Khurram

Piano:

1. Shi Shuyao Amira )piano soloist(
2. Ahmed Al Mousawi )piano orchestra(
3. Lynna Cheng )piano orchestra(
4. Diwen Xu )piano orchestra(

Orchestra Instructors and professional Ensemble:

1. Klaudia Olborska-Szymanska )violin(
2. Milica Djurovic )violin(
3. Yi-Wei Amy Huang )violin(
4. Anna Pavlova )violin(
5. Andryi Khomyakevych )viola(
6. Liliia Khomyakevych )viola(
7. Simeona Stevanovic )cello(
8. Milan Jankovic )cello(
9. Vesislava Todorova )cello(
10. Janis Bukowski )double bass(
11. Andrii Opanaschuk )woodwind and conductor(
12. Aldo Dotto (piano


