
أوركستـــــرا الشبـــاب
Youth Orchestra

Saturday, 10 December 2022
Cultural Foundation Auditorium, Abu Dhabi - 6pm

2022 ــسمرب  10 ديـــ ــت،  السبـــ
مــرح المجّمــع الثقــايف، أبوظــي - 6 مســاًء

ختـــــــام الموســـم مــع أوركستـــرا والكـــورال
SEASON FINALE WITH ORCHESTRA AND CHOIR 



مقدمة:

العاصمــة،  الشــباب يف  للموســيقيني  كليــًا  الشــباب منصــة جديــدة  أوركســرا  ُتعــد 
وتهــدف إىل إتاحــة الفرصــة أمامهــم للتعبــر عــن مواهبهــم يف مجــال الموســيقى، 
مــن خــال الربامــج التعليميــة والتدريبــات العمليــة والحفــات 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 تــم اختيــار الطــاب المشــاركني مــن خــال تجــارب األداء.

وســيحظى الطــاب المختــارون بفرصــة أن يصبحــوا أعضــاًء يف أوركســرا الشــباب، 
وااللتحــاق بربنامــج مؤلــٍف مــن تدريبــات عمليــة وورش أســبوعية مجانيــة يقدمهــا 
نخبــٌة مــن المدربــني المؤهلــني. عــاوة عــى ذلــك، ســوف يحظــى الطــاب بفرصــة 
أداء معزوفاتهــم يف الحفــات الــي ُتقــام يف أماكــن مرموقــة. افُتتحــت أول جولــة 
أوركســرا  لمــروع  الموســم  ختــام  يتضمــن   ،2022 مايــو  شــهر  يف  األداء  لتجــارب 
الشــباب األوركســرا وكــورال المنشــأتني حديثــًا، عروضــًا متنوعــة مــن أشــهر معزوفــات 

الكثــر. ,وبيــازوال وغرهــا  تشايكوفســي 



الذاتية:  السرية 

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 
للطــاب. كان المعهــد الــدويل للموســيقى منــذ تأسيســه وال يــزال مقصــدًا آلالف 
طــاب الموســيقى اليافعــني يف أبوظــي، لرســم بذلــك مامــح 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 ثاث
الــة مــع العديــد مــن المــدارس والمؤسســات الحكومية. فضــًا عــن أعمــال تعاونيــة فعَّ



-

الربنامج:

ختام الموســم لمروع أوركســرا الشباب
متضمنًا األوركســرا والكورال المنشــأتني حديثًا.

1-     النشــيد الوطــي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة

2-    تشايكوفســي: من »كســارة البندق« لألوركســرا:

        -المســرة
        - جنية ســكر الربقوق

        - رقــص رويس
        - فالــس الزهــرة

3-    ألكســاندر نوموفيتــش تسفاســمان: مقطوعــة »ُنــدف الثلج« للبيانو واألوركســرا

4-    فيفالدي: كونشــرتو »الشــتاء« للكمان واألوركرا

5-    ببيــازوال: »إنفيرنــو بورتينــو« مــن الفصول األربعة

6-    إميــل والدتوفيــل: المزتلجــون عــى الجليد

7-     فيكتــور يس. جونســون: »يف الشــتاء« للجوقــة والبيانــو

8-    إنغلــربت همربدنــك: »صــاة المســاء« مــن هانزل وغريتل، الكورال واألوركســرا

9-    آالن سيلفســري: »باركنــا هللا جميعــًا« مــن كــورال المياد، الكورال واألوركســرا



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 are 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. This Season Finale 
performance of the Youth Orchestra Project, including the newly 
established symphonic Orchestra and Choir, will feature a festive setlist 
of favourites by Tchaikovsky, Piazzolla and many more.



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.



National Anthem of the United Arab Emirates

Tchaikovsky: from ‘Nutcrackrer’ Suite for Orchestra:

- March
- Sugar Plum Fairy
- Russian Dance
- Flower’s Waltz

Alexander Tsfasfman: ‘Snowflakes’ from Suite for Piano and Orchestra

Vivaldi: Concerto for Violin and Orchestra ‘Winter’

Piazzolla: ‘Invierno Porteno’ from The Four Seasons

Emile Waldteufel: Les Patineurs

Johnson: ‘In Winter’ for Choir and piano

Humperdinck: ‘Evening Prayer’
from Hansel und Gretel, for choir and orchestra

Alan Silvestri: God Bless us Everyone from ‘A Christmas Carol’,
from Choir and orchestra

PROGRAMME:

Season Finale of the Youth Orchestra Project including the newly 

established symphonic Orchestra and Choir.

1-

2-     

3-    

4-    

5- 

6-

7-

8-

9-


