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 عيد
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ستون عاماً ومهرجانات بعلبك الدولّية تواكب وتدعم االبداع الموسيقي 
اللبناني، ومنذ البداية، فتحت المجال في »الليالي اللبنانية« أمام األخوين 

رحباني، توفيق الباشا، زكي ناصيف، روميو لحود، وليد غلمية، فيلمون 
وهبي، عبد الحليم كركال وغيرهم لينتجوا أهم أعمالهم التي ما زالت تعيش 

في ذاكرة اللبنانين والعالم العربي .
 

وفي هذه المناسبة سيسّلم مشعل االبداع الى الشباب رامي عّياش، 
ألين لحود وبريجيت ياغي، ليّمدوا جسر الذاكرة بين الماضي والحاضر 

وليستعيدوا أشهر ألحان الماضي مع أجمل أغانيهم المعاصرة، في 
استعراض غنائي راقص كبير، مع أجمل عروضات مرئية: عيد شبابي مبهر 

سيبقى في الذاكرة. 

جريار أفيديسيان

حائز على شهادة الدكتورا في االخراج من االتحاد السوفياتي السابق.

كاتب ومعد ومخرج لعدة مسرحيات، أهّمها »سفرة األحالم« اللياس رحباني، 
»صخرة طانيوس« عن رواية أمين معلوف الحائزة على جائزة غونكور، »محاكاة 

غضنفر القاهر وحرمه المصون«، » غادة الكاميليا« لجيزيل زرد، »عودة الست 
لميا« و »أسرار الست بديعة«.

معد ومخرج استعراضات موسيقّية: »أماني حول العالم« في السيزر باالس، 
»تحّية لصباح« في مهرجانات بيت الدين الدولية، »استعراض كارول سماحة« في 
مهرجانات جبيل« و»عيد الشباب بالليالي اللبنانية« في مهرجانات بعلبك الدولّية. 

Since 60 years, The Baalbeck International Festival has 
been supporting Lebanese musical creation, and from the 
start, “The Lebanese Nights” gave the opportunity to the 
Rahbani Brothers, Toufic El-Bacha, Zaki Nassif, Romeo 
Lahoud, Walid Gholmieh, Philemon Wehbe, Abdel-Halim 
Caracalla and others to create their major works that have 
survived in the collective memory of Lebanon and the 
Arab World.

This anniversary year will be the occasion to pass on the 
torch of creativity to the new generation, to Rami Ayache, 
Aline Lahoud and Brigitte Yaghi, to cross the bridge from 
the past to the present and revive the most celebrated 
songs from the past, along with their own contemporary 
hits, in a spectacular show with song and dance and lights 
display: A young and festive celebration of “The Lebanese 
Nights”, memories to cherish for years to come.

Depuis 60 ans, Le Festival International de Baalbeck a 
accompagné et soutenu la création musicale au Liban, Dès 
le début, «Les Nuits Libanaises» ont donné l’opportunité 
aux Frères Rahbani, Toufic El-Bacha, Zaki Nassif, Romeo 
Lahoud, Walid Gholmieh, Philémon Wehbé, Abdel-Halim 
Caracalla et d’autres, de produire leurs œuvres majeures, 
qui sont toujours dans la mémoire collective des Libanais 
et des Pays Arabes. 

A cette occasion, le flambeau de la créativité passera à la 
jeune génération, Rami Ayache, Aline Lahoud et Brigitte 
Yaghi, qui rejoindront le pont de la mémoire, entre 
passé et présent, en faisant revivre les chansons les plus 
célèbres du passé, avec leurs hits contemporains, dans 
un show spectaculaire de chants, danses et projections 
graphiques. Une célébration de la jeunesse des « Nuits 
Libanaises » qui restera dans les mémoires.
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 مطرب وملحن وعازف موسيقي،ولد رامي عياش في بلدة بعقلين عام 1980، في سن السادسة عشرشارك 
في برنامج اكتشاف المواهب »استوديو الفن« واعتبرأصغرمشترك. نال الميدالية الذهبية عن جدارة 

وأبهرحينها لجنة التحكيم المؤلفة من كباراألسماء.

بسرعة قياسية نال رامي عياش شعبية كبيرةعلى مستوى العالم العربي بعد نجاح أغنيته »بغنيال وبدقال«. 
كما شكلت أغنيته الكالسيكية »حبيتك أنا« نقلة نوعية في مسيرته وفي سوق األغنية العربية وقد توالت 
 بعدها النجاحات من »جبران« إلى »مجنون« »مابديشي« وغيرها وصوال إلى أغنية »مبروك« التي أصبحت 

نشيد األعراس.

نال لقب »بوبستار« انطالقا من سلسلة نجاحات تركت أثرا كبيرا على الشباب العربي.

 في رصيده أكثرمن 100 أغنية وثمانية ألبومات حصل من خاللهاعلى عشرات الجوائز وجال معظم 
دول العالم ووقف على أكبرالمسارح.

 إلى جانب الشق الفني لفت رامي عياش بنشاطه اإلنساني حيث نال لقب سفيرالنوايا الحسنة قبل أن يطلق 
من نحوعشرة سنوات جمعية »عياش الطفولة« التي تعنى بتعليم األطفال األقل حظا بهدف اعادة األمل ورسم 

االبتسامة على وجه كل طفل عربي حرمته الحياة من حقه في التعليم.

 خاض رامي عياش تجربة التمثيل مرتين األولى في السينما في فيلم »باباراتزي« والثانية في الدراما من 
خالل المسلسل اللبناني »أميرالليل« الذي حقق نجاحا باهرا.

ألين لحود فنانة لبنانّية )ممثلة ومغنية( ترعرعت في 
عائلة فّنّية، بين والدتها الفنانة القديرة الراحلة سلوى 

القطريب وعّمها الملّحن والمخرج روميو لحود. 
أتّمت دراستها الجامعّية في مجال التمثيل واإلخراج 
في جامعة القّديس يوسف في بيروت. وبدأت حياتها 

المهنّية بفوزها عّدة جوائز عالمّية في الغناء من لبنان 
وتركيا وفرنسا.

شاركت في العديد من المسرحّيات، وكانت لها أدوار 
بطولة، تمثيال وغناًء، في العديد من المسرحّيات 

منها: »األندلس جوهرة العالم » لألستاذ الياس 
الرحباني في قطر، »أوبرا الضيعة » مع فرقة كركال 

ضمن مهرجانات بعلبك الدولّية وفي الجزائر، »ع أرض 
الغجر » لألستاذ غدي الرحباني على مسرح كازينو 
لبنان، »بنت الجبل » لألستاذ روميو لحود، بنسخة 

جديدة وقد أّدت الدور نفسه التي كانت قد قامت به 
والدتها الراحلة سلوى القطريب.كان أللين أيًضا أدوار 

عّدة في مسلسالت تلفزيونّية.

 أصدرت العديد من األغاني المنفردة مثل: »حّبوك 
عيوني«، »ذّكرني بإسمك«، »إنت انا«, »سالم لجيشنا 

العظيم«, »بّكير تركتيني« ، و«مش هون«.

تّم اختيارها لتكون سفيرة للعديد من الحمالت االجتماعّية 
واإلنسانّية، وآخرها Neonate Fund، الجمّيعة التي 

تهتّم برعاية األطفال المولودين في وقت مبكر.

ا بتقديم برنامج »ميكس ميوزك« الذي ُيعرض  وتقوم حاليًّ
على تلفزيون دبي، ويشاركها في التقديم الفنان خالد سليم. 

بريجيت ياغي مغّنية وممّثلة لبنانّية ، ولدت في 19 
نوفمبر. هي إبنة المطرب الّلبناني عبدو ياغي، نشأت 

في عائلة لبنانّية متواضعة وحافظت على جذورها 
في مجتمع لبنانّي متحّفظ حّتى اآلن رغم الّشهرة، 

تستمّد الكثير من إلهامها الموسيقي من وردة 
الجزائرية.

إكتسبت بريجيت شهرة كبيرة في عالم الموسيقى 
الّلبنانية والعالم العربي، عندما حصلت على المركز 
الخامس في »سوّبرستار ـ الموسم الّثاني«  في سّن 

الّسادسة عشرة من العمر. لها قدرات نوعّية متفّوقة 
وقّيمة في فّنها، باإلضافة إلى صوتها الرائع.

حصلت بريجيت على شهادة الماجيستيرفي التمثيل 
واإلخراج من الجامعة اللبنانية من فرع كلّية الفنون 
الجميلة، وهي مؤهلةللعمل على خشبة المسرح و 

وراء الكاميرا.

يمكن أن يغطي أسلوب بريجيت الغنائي تقريباً جميع 
أنواع الّلهجات في العالم العربي. موهبتها الرائعة، 
مظهرها الجّذاب، إبتسامتها الّدافئة، وشخصّيتها 

المتواضعة تجذب جماهير جميع القطاعات 
والديموغرافية. االجتماعية 

شاركت بريجيت في البرنامج الشهير »رقص النجوم 
ـ الشرق األوسط« الموسم الثاني. وكانت أيضا جزءاً 

من العروض الترفيهية: ليلة تكريم صباح، مختارة 
خصيصاً من قبل الراحلة الكبيرة صباح.
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سامي خوري
راقص سابق في فرقة كركال لعدة سنوات. مؤسس فرقة »هياكل للرقص«.

مصمم رقص لمسرحيات موسيقية أهمها: »سفرة األحالم«، »غادة الكاميليا«، 
»السامرّية«، »عودة فيروز الى بعلبك«، »سقراط« »زنوبيا« »المتنبي«. 

 مصمم رقص لبرامج تلفزيونية أهمها: »الوادي«، العندليب«، »شكلك 
مش غريب«. 

مصمم رقص الستعراضات موسيقية أهمها: »أماني حول العالم« في السيزر 
باالس، »تحّية لصباح« في مهرجانات بيت الدين الدولية، »استعراض كارول 

سماحة« في مهرجانات جبيل« و»عيد الشباب بالليالي اللبنانية« في مهرجانات 
بعلبك الدولّية. 

املايسرتو ايلي العليا
·  حائز على شهادة فلسفة وأجازة في العلوم الموسيقية من جامعة الروح 

القدس-الكسليك.
·  ملحن لحوالي 60 اغنية ومقطوعة موسيقية وموزع لحوالي 300 اغنية 

ومقطوعة موسيقية.
·  عضو مجلس في جمعية المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى لمدة ست 

سنوات، عضو مجلس في نقابة الموسيقيين المحترفين، وعضو مجلس حالي 
في نقابة الفنانين المحترفين.

·  قائد للفرقة السمفونية )بيال روسيا( BIEL 2009 وقائد للفرقة السمفونية 
اللبنانية )مهرجانات جونية 2011(.

·  قائد لفرق موسيقية عديدة في برامج تلفزيونية محلية وعربية اهمها: كأس 
النجوم، ساعة بقرب الحبيب، عالباب يا شباب، شرفتوني، لمن يجرؤ، مع 

حبي،كلمة الفصل، العندليب، العراب، دندنة، تاراتاتا.
· قائد فرقة وعضو في لجنة تحكيم ستوديو الفن.

· قائد لفرق موسيقية عديدة مع أكبر وأشهر نجوم لبنانيين وعرب.
· حائز على عدة جوائز تقديرّية ودروع محلّية وعالمية.

الراقصات
أّنا الخازن

لودي قزي
مياّل بطرس

سيليست المر
رازميك صوصاني

ألونا غانم
النا زيناتي

كوليت أبي نخول
أثينا سيمونيدس

نتالي نعمان
نانور صوصاني

سينتيا عطالله

الراقصون
بودي دني

جوزف الريفوني
جورج أويد

اياد مالعب
نضال أبو دياب

سّيد علي
عمران قاسم
مروان قاسم

شادي عرار
مازن نحالوي

نضال عاليا
فاتشي جمجاميان

فريق العمل
سامية الخوري مساعد

سيلفانا أبي سمعان ماكياج
سيسيل الخوري مساعد

جورجيو أبي سمعان مساعد
ساشا أبي سمعان مساعد

فيفيان الخوري كوافير
ماري بو يونس مساعد كوافير

سامي خوري/كوليت أبي نخول   تصميم وتنفيذ أزياء الفرقة
بول عسل  تصميم وتنفيذ أكسسوارات الفرقة
 روبير معلوف كوافير ألين لحود/بريجيت ياغي

زينا أبي مرعي ماكياج ألين لحود وبريجيت ياغي
بطرس حنا مدير مسرح

PABLO BARGHOUT Motion Graphic Designer

Graphic Designer specialised in modern animations and 
3D mappings for spectacular musical shows of Festivals 
(Kohar Concerts, Al Bustan, Byblos, Baalbeck) and video 
clips (Alba 75 years, Mashrou Leila, Takreem, Qatar) and 
other shows.

Sami Khoury

Maestro Elie Alia


