
 
 

 كاثي میلیكن
 

وتخصصت في العزف على البیانو  ،في أسترالیاكاثي میلیكن درست 
تعاونت مع  .مؤسس لفرقة "مودرن" بألمانیاالعضو الواألوبوا. وھي 

توكھاوزن، شھاینز ن على غرار جیورجي لیجیتي، وكارلموسیقیی
وبییر بولیز، وفرید فریث، وفرانك زابا، وقدمت عروضھا بمصاحبة 

 القاعات الموسیقیة المعاصرة بجمیع أنحاء العالم.كل الفرقة في 
لھا مؤلفات للحفالت الموسیقیة، واألوبرا، واإلذاعة، واألفالم، 

في لندن، وشبكة "آرتي تي مؤسسات مثل مجّمع "ساوثبانك سنتر" و
التي تقدمھا "، ودار أوبرا مدینة برلین، وفعالیة "موزیكا فیفا" في

 أوركسترا رادیو میونیخ.
تفخر كاثي بتقدیم مشروعات مشاركة دولیة أو أعمال تعاونیة مع 

"أومكولو" بمدینة كیب تاون في جنوب أفریقیا، ومع "فیوتشر مھرجان 
وأوركسترا برلین الفیلھارموني في ألمانیا، ومھرجان "كالنجشبورن" في شمال والیة تیرول، وبینالي البو" في شمال الیابان، 

وجائزة "مارولیك"، وجائزة النقاد األلمانیة، وھي جائزة "إیطالیا" میونیخ للمسرح الموسیقي في میونخ. حصلت كاثي مرتین على 
ا على جائزة "آرت میوزیك" األسترالیة عن مقطوعتھا لألوركسترا وحصلت مؤخرً مرشحة حالًیا لنیل جائزة "ماریو میرز"، 

 "األرض تعزف".
ومنھجھا التألیفي باستخدام األوبوا والصوت في  تشتھر بارتجاالتھا الصوتیة ،متعددة المواھبمتجددة تتمیز كاثي بأنھا فنانة 

والعمل ي برلین مؤلفة موسیقیة وعازفة ومدیرة إبداعیة حرة توزع وقتھا بین العمل فالسیاقات متعددة الجوانب والسیاقات التعاونیة. 
 حیث تدرس للحصول على شھادة الدكتوراه من جامعة جریفیث. بنفي بریز

 
 

 المؤسسة العربیة لمسرح الدمى والعرائس
 

تأسست المؤسسة العربیة لمسرح الدمى والعرائس في عام 
تھدف إلى تشجیع استخدام فن  نفعیةكمؤسسة غیر  2008

كما وتطویر مفھومھ.  الدمى والعرائس في العالم العربي
تعتبر بمثابة مدرسة قائمة لتعلیم فن الدمى والعرائس 

ظھرت المؤسسة استجابة ومسرًحا لتقدیم العروض علیھ. 
جمیع األفراد المھتمین من جمیع أنحاء العالم للحاجة إلى مدرسة تستقبل 

وھذه المبادرة ھي األولى من  .وتعلمھم فن الدمى والعرائسالعربي 
نوعھا، فھي تقدم خدماتھا كمدرسة، وتتعاون مع المؤسسات األخرى، 

تشّكل المؤسسة العربیة فناني الدمى العالمیین. وتقیم شبكة قویة من 
ل لمسرح الدمى والعرائس منصة إلحیاء ودفع ھذا النوع من الفنون، وتشكّ 

لھ في العالم العربي، إضافة لطرح أفكار جدیدة متعلقة بھ،  امستمرً  اتحدیً 
للتوصل إلى مناھج للتعاون مع عدد من المنظمات كما تسعى جاھدة  ومساھمتھا في عملیة التطویر المھني للفنانین المرتبطین بھ.

سرح الدمى والعرائس المھارات تقدم المؤسسة العربیة لمالستخدام فنا لدمى والعرائس في تحقیق أھداف المنظمة الشریكة. 
واألخصائیین  ،صانعي الدمى، والمعلمینبمن فیھم والبرامج المتخصصة لذوي الخبرة والمبتدئین من ممارسي ھذا الفن، 

والمنظمات المحلیة كما تتعاون المؤسسة مع الفنانین والمھنیین والعاملین في مجال حقوق اإلنسان، وأمناء المكتبات. االجتماعیین، 
 .من مختلف المجاالت والتخصصات المكملة لھذا الفن بھدف استكشاف إمكانیات جدیدة في ھذا المجالوالدولیة غیر الھادفة للربح 

 
 
 
 



 جمال المحروقي
 

في عام بدأ مشواره الفني العب خفة، وممثل، ومعلم، وقّصاص ُعماني مشھور.  جمال المحروقي
الخضوع لتدریبات في الھند والبحرین، بدأ . وعقب الفعالیاتفقرات بتنظیم الحفالت و 2001
وسرعان ما أذھل الجماھیر بخدعھ البصریة المتقنة. كما شارك بالتمثیل في العب خفة كالعمل 

عدد من المسلسالت الدرامیة الُعمانیة، والمسرحیات، والعروض المسرحیة، وغیرھا من األعمال 
الحفالت "شركة السمار" التي تقوم بتنظیم  جمال شركتھ الخاصةثم أسس في الدول المجاورة. 

والمھرجانات بالتعاون مع العدید من المؤسسات الُعمانیة المحلیة األخرى على غرار بنك مسقط، 
 على سبیل المثال ال الحصر.شرطة ُعمان السلطانیة، وودار األوبرا السلطانیة مسقط، 

 
 
 
 
 

 
 كلیر ھیبرد

 
، مع 2004لندن عام جامعة لخطابة والدراما في الملكیة المركزیة لكلیة التخرجت كلیر ھیبرد في 

كان من نتائج ذلك عملھا  ).الممارسة المسرحیةفي تصمیم الصوت للمسرح (األولى مرتبة الشرف 
جوالت محلیة ودولیة في سفرھا في وست إند ومنطقة مسارح في أقسام الصوت في العدید من 

تشیتي "الغنائیة مسرحیة الومن أبرز األعمال التي شاركت فیھا المملكة المتحدة. مختلف أنحاء 
"بیل إنتاج شركة (إنتاج شركة "مایكل روز لیمتد")، ومسرحیة "أخوة في الدم" ( "تشیتي بانج بانج

رحیة "نیك جریس لیمتد")، ومسرحیة "شریك: المسإنتاج شركة كینرایت")، ومسرحیة "ماما میا" (
"ریلي إنتاج شركة "بالیفول بروداكشنز")، ومسرحیة "الحب ال یموت أبًدا" (إنتاج شركة الغنائیة" (

وفي "رویال شكسبیر"). إنتاج شركة ( "ماتیلدا: المسرحیة الغنائیةیوسفول جروب")، ومسرحیة "
امعة الدراسات العلیا في تدریس السنوات المتوسطة من جحصلت كلیر على شھادة  2014عام 

"كانتربیري كرایستشیرش"، ثم عملت لمدة عامین في مدرسة كبیرة شاملة في شمال كینت (المملكة 
منظمة وفي إطار عملھا مدیرة فرع عاًما.  18و 11بین للتالمیذ المتحدة) في منصب معلمة العلوم 

"soundgirls.com"،  للموسیقى عھد األصیل معمل بالتعاون مع أشرفت كلیر على إقامة ورش
تقنیة الصوت والبث الرئیسیة في دار األوبرا تشغل كلیر منصب لتشجیع النساء العامالت في مجال ھندسة الصوت.  والفنون

 .2015السلطانیة مسقط منذ عام 
 

 إرنستو ریمات لوبیز
 بالتعاون مع 

 
في  اإلیقاعاتعمل في تدریس عقب أن تخرج إرنستو ریمات في معھد موسیقى "أمادیو رولدان"، 

اكتسب . 2010وحتى عام  2008مدرسة موسیقى "مانویل سومیل" االبتدائیة الشھیرة منذ عام 
عاًما وتنمیة مھاراتھم وتحسین  15إلى  10في تدریس القرع الكالسیكي للتالمیذ من عملیة خبرة 

لیكون أستاذ  2008وقع علیھ االختیار في عام أسالیبھم من خالل قیادة فریق الجاز بالمدرسة. 
ھو  ةالكالسیكی اإلیقاعاتوقام بتدریس ألوركسترا شباب "أمادیو رولدان" السیمفونیة.  اإلیقاعات

خالل السنوات األربعة التي قضاھا إرنستو في یدو لوبیز جافیالن. جوقائد األوركسترا المایسترو 
ل مع الموسیقیین من عاًما، تعلم مناھج وأسالیب جدیدة للتعام 18إلى  15تدریس التالمیذ من 

، تعاقدت معھ مدرسة موسیقى "ستانیسالف مونیوشكو" في 2014في دیسمبر عام جمیع األعمار. 
وتدریبات متخصصة تركز على الورش النظریة لودز ببولندا لمدة شھرین لعقد صفوف متقدمة 

رنستو في التدریس تشمل أسالیب إوالعملیة للموسیقى الكوبیة وتأثیرھا على الجاز الالتیني الحدیث. 
"تیونز" معھد إلى  امھانضممنذ التینیة.  إیقاعیةاستخدام مجموعة طبول باإلضافة إلى آالت 

 اإلیقاعاتعلى تدریبات مكثفة وھو یعمل بحماس شدید ویعقد ، 2015مسقط عام للموسیقى في 
في  اإلیقاعات""جلسات إرنستو ھو رائد تجربة (مجموعة الطبول والكاجون)، ویشرف على العدید من الورش لمختلف األعمار. 

وحرص على تشجیعھم وتعلیمھم وتعریفھم بالموسیقى بطریقة طالب،  500أقام جلسات للمدارس المحلیة لما یزید عن فقد السلطنة، 
 تربویة ممتعة.


