
 
 

بدأ من نوعھ في العالم. قائم برنامج تعلیم طول أ قسم التعلیم والتواصل المجتمعي في دار األوبرا االسكتلندیةیعتبر 
أشھر حتى األشخاص البالغین في التسعین من  6العمل األطفال الصغار من عمر استھدف ، و1971البرنامج في عام 

تجربة تعلیمیة مبتكرة مصممة لبناء قدرات ومھارات متنوعة توفیر لبرنامج على في ا يالتدریسیعتمد النظام عمرھم. 
في ھذه الفعالیة النضمام إلینا متخصصین من دار األوبرا االسكتلندیة ل نیشرفنا دعوة ثالثة مربیالتطور المعرفي. تدعم 

 الخاصة في البیت المفتوح.
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 جین دیفدسون
 

قسم التعلیم والتواصل المجتمعي في دار األوبرا االسكتلندیة، وھي المسؤولة عن جین دیفدسون ھي مدیرة 
اھتمام دار تجسد جین التعاقد على أعمال جدیدة. وضع السیاسة الخاصة باستراتیجیة التعلیم في الفرقة، وعن 

ا الحكومة االسكتلندیة األوبرا االسكتلندیة باستراتیجیات التعلیم الوطنیة مثل المبادرة التعلیمیة التي أطلقتھ
الصین وآسیا في المعنیة بشؤون ، كما أنھا عضو في اللجنة المشتركة "منھج دراسي للتمیزتحت عنوان "

، وشاركت في العدید من أعمال درامیةومخرجة عملت جین بصورة مكثفة منظمة البرلمان االسكتلندي. 
الخاصة بالفنانین الناشئین في مجال األوبرا لما یزید المبادرات التي تركز على التدریب وأفضل الممارسات 

على وسام اإلمبراطوریة  2017في مختلف أنحاء العالم. حصلت جین دیفدسون في عام  عاًما 30عن 
 األوبرا.التعریف بالبریطانیة تقدیًرا لخدماتھا في مجال 

 
 

 كریس جراي
 

لجوقات الشباب والھواة، وفرق كریس محاضر أول في جامعة أبیردین. وھو مطلوب جًدا كمدرب 
تشمل إنتاجاتھ السابقة مع فرقة "كونكت" التابعة لدار األوبرا االسكتلندیة األوبرا، وفرق األوركسترا. 

عصار الثاني" لبیزیھ، وأوبرا "اإل "دكتور میراكل" یتینیس" لبورسیل، وأوبراتقدیم أوبرا "دیدو و
، وأوبرا "الممشى من لستیفن دیزلي لدواء السيء"المتجول لبیع او"عرض دكتور فیریت لكوبالند، 

الحدیقة" لجوناثان دوف، وأوبرا "خزانة دكتور كالیجاري" لكارین ماكلفر، وأوبرا "على حافة العالم" 
في أسفل الوادي" لویل. لمعرفة وأوبرا " "اإلمعةلجون لون، وأوبرا " "مسبرألورالندو جوخ، وأوبرا "

 www.chrisgrayconductor.co.ukالمزید من المعلومات یمكنك زیارة: 
 
 

 إیان بیرسي
 

قدم أعمالھ في عاًما.  25عمل إیان فناًنا حًرا متخصًصا في الرسم وأفالم وفیدیوھات الوسائط المتعددة لمدة 
جمیع أنحاء العالم، وفاز بعدة جوائز في مھرجانات األفالم المنعقدة في المملكة المتحدة وأوروبا وأمریكا. 

لصالح دار األوبرا االسكتلندیة، كفنان حر في عدد من األفالم التعلیمیة ومشروعات الرسم یعمل إیان حالًیا 
و"فیفر!"  "قصة تام أوشانتراألطفال الحاصلة على الجوائز "بما في ذلك كتاب القصص المصّور ألوبرات 

 مع عرض "تنین البحر الغربي". 2018المقرر عرضھ ألول مرة في شھر ینایر 
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 إرنستو ریمات لوبیز
 بالتعاون مع 

 
ف�ي  اإلیقاع�اتعقب أن تخرج إرنستو ریمات في معھد موسیقى "أمادیو رولدان"، عمل ف�ي ت�دریس 

. اكتس��ب 2010وحت��ى ع��ام  2008مانوی��ل س��ومیل" االبتدائی��ة الش��ھیرة من��ذ ع��ام مدرس��ة موس��یقى "
عاًم��ا وتنمی��ة مھ��اراتھم  15إل��ى  10للتالمی��ذ م��ن  ةالكالس��یكی اإلیقاع��اتخب��رة عملی��ة ف��ي ت��دریس 

لیك�ون  2008وتحسین أسالیبھم من خالل قیادة فری�ق الج�از بالمدرس�ة. وق�ع علی�ھ االختی�ار ف�ي ع�ام 
 ةالكالس�یكی اإلیقاع�اتألوركسترا شباب "أمادیو رولدان" السیمفونیة. وقام بت�دریس  اإلیقاعاتأستاذ 

ھو وقائد األوركسترا المایسترو جیدو لوبیز ج�افیالن. خ�الل الس�نوات األربع�ة الت�ي قض�اھا إرنس�تو 
عاًم�ا، تعل�م من�اھج وأس�الیب جدی�دة للتعام�ل م�ع الموس�یقیین م�ن  18إل�ى  15في تدریس التالمیذ من 

، تعاقدت معھ مدرس�ة موس�یقى "ستانیس�الف مونیوش�كو" ف�ي 2014ع األعمار. في دیسمبر عام جمی
لودز ببولن�دا لم�دة ش�ھرین لعق�د ص�فوف متقدم�ة وت�دریبات متخصص�ة ترك�ز عل�ى ال�ورش النظری�ة 
والعملیة للموسیقى الكوبیة وتأثیرھا على الجاز الالتیني الحدیث. تشمل أسالیب إرنس�تو ف�ي الت�دریس 

الالتینی��ة. من��ذ انض��مامھ إل��ى معھ��د "تی��ونز"  اإلیق��اعام مجموع��ة طب��ول باإلض��افة إل��ى آالت اس��تخد
 اإلیقاع��ات، وھ��و یعم��ل بحم��اس ش��دید ویعق��د ت��دریبات مكثف��ة عل��ى 2015للموس�یقى ف��ي مس��قط ع��ام 

الطب�ول ف�ي الس�لطنة، فق�د  (مجموعة الطبول والكاجون)، ویشرف على العدید من الورش لمختلف األعمار. إرنستو ھو رائد تجربة دائ�رة
 طالب، وحرص على تشجیعھم وتعلیمھم وتعریفھم بالموسیقى بطریقة تربویة ممتعة. 500أقام جلسات للمدارس المحلیة لما یزید عن 

 
 روان المرجبي

 
بع�د سنوات.  3تعمل الفنانة روان المرجبي أخصائیة ماكیاج وأزیاء في دار األوبرا السلطانیة مسقط منذ 

تس��یر ف�ي طری��ق مختل�ف، وخض��عت ج�ت روان وحص��لت عل�ى ش��ھادة ف�ي األعم��ال، ق�ررت أن أن تخر
وال شك أن بلوغھ�ا ھ�ذا المنص�ب ف�ي لتدریبات تؤھلھا للحصول على شھادة في ماكیاج وأزیاء المسرح. 

أتیح�ت لھ�ا الفرص�ة أثن�اء مؤھالتھ�ا ومھاراتھ�ا. دار األوبرا السلطانیة مسقط یعني أنھا أحس�نت اس�تغالل 
عملھا في ھذا المنصب أن تتعاون مع مجموعة كبیرة من الفنانین والفرق االستعراضیة والفرق المسافرة 

نجحت خالل العمل ف�ي قس�م لضمان كفاءة ونجاح الماكیاج المسرحي الذي یشاھده الجمھور.  في جوالت
ال��ت الفنان��ة روان أن تلع��ب دوًرا محورًی��ا ف��ي تص��میم الماكی��اج لجمی��ع إنتاج��ات ال��دار. وم��ا زالماكی��اج 

المرجبي تواصل تنمیة مواھبھا بأسالیب ممیزة، وھي تسعى إلثراء س�جل أعمالھ�ا بعق�د جلس�ات تص�ویر 
 خاصة لعرض مواھبھا الفنیة.

 
 


