
 
 برلین ترحب بالالجئین الجدد 

تقیم جمعیة أورسو األلمانیة .ORSO e.V حفالً موسیقیاً في العاصمة برلین، ترحیباً بالمھاجرین والالجئین الجدد في 28 تشرین ثاني/نوفمبر 
 2016.

وتطمح فرقة الكورال، المكونة من أكثر من 200 مشارك، إلى خلق حالة موسیقیة استثنائیة بحضور نحو ألفي زائر لواحدة من أكبر القاعات 
الموسیقیة في العالم. 

من خالل معزوفة  "سیمفونیة بحر" ترید جمعیة أورسو التذكیر بالمھاجرین الذین لقوا حتفھم أثناء محاولتھم الوصول إلى الشواطئ األوروبیة. كما 
ستعزف الفرقة مقطوعة "من العالم الجدید" كتحیة ترحیب لجمیع الذین جاؤوا لیحظوا باألمان ھنا ھاربین من ویالت الحرب في بالدھم. سیسعد 

المنظمون حضور الالجئین والمتطوعین في ھذا الحفل الممیز. 
 
Kurzübersicht 

 برلین ترحب بالالجئین الجدد 
What? 
Refugee-Welcome-Konzert in the Philharmonic Hall BerlinNew World - 9. symphony of Antonin Dvorak (about 
40 minutes)A Sea Symphony - 1. symphony of Ralph Vaughan Williams (choral symphony, about 70 
minutes)performed by 500 choristers, 2 vocal soloists, big orchestra and organ 
 

حفلة موسیقیة للترحیب بالالجئین في دار فیلھارموني برلین 

ستعزف السیمفونیة التاسعة للموسیقي أنتونین دفورجاك والسیمفونیة األولى للموسیقي ریف فون ویلیامز برفقة أكثر من 500 مغني كورال 
وموسیقیي األوكسترا الضخمة. 

 
 When?
  Concert on Monday, 28th of November 2016, 8 p.m. in the Philharmonic Hall Berlin 

متى؟ 
ستكون الحفلة یوم االثنین الواقع في 28/11/2016 في الساعة الثامنة مساء. 

Where? 
Greater Berlin, concert in the Philharmonic Hall, rehearsals in districts as Schöneberg a.o. 

أین؟ 
في دار فیلھارموني برلین في حي شونیبیرغ. 

Who? 
ORSO’s choir and orchestra from Berlin (www.orso.berlin) and Freiburg, guest- and project singers from 
greater Berlin, University of Reykjavik, Concert choir Fulda, singers and instrumentalists from abroad and from 
Berlin Volunteers of ORSO e.V. and Wolfgang Roese (concept & artistic leader) 

من سیحیي الحفل؟ 
فرقة كورال أورسو وأوركسترا من برلین وفرایبورغ وفنانون من جامعة ریكیافیك وفرقة كورال من مدینة فولدا وفنانون من داخل برلین 

وخارجھا، یساھم في التنظیم جمعیة أورسو والسید فولفغانغ روزه. 
 

 How?
 1000 free seats for refugees and unemployed are planned to be financed by further 1.000 seats and with
 donations. The Philharmonic Hall Berlin consists of about 2.400 seats, about 400 are needed for the choir on
 top

كیف سیقام العرض؟ 
ستمنح 1000 بطاقة مجانیة لالجئین والمتطوعین، علماً أن قاعة الفیلھارموني تتسع لـ2400 مقعد.

http://www.orso.berlin

