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هذا العام جرب الموسيقيون طرقا  --/ بي آر نيوزواير /  2016كانون األول/ديسمبر،  27نيويورك، 
جديدة، وكسروا الحواجز واتصلوا بمشجعيهم بصور لصيقة أكثر. وقد تطورت صناعة الموسيقى أكثر من أي 

 زودوت .هذه الجهود والترفيه العالمية تايدال في مقدمة، وكانت منصة الموسيقى 2016وقت مضى في العام 
 تايدال الفنانين بمنصة لعرض إبداعهم وفنهم من دون قيود.

 
ذ اخترقت الضو   Life Of و ANTI و Lemonadeاء، لم تنشر تايدال حصريا فقط ألبومات مثل ضوا 

Pablo ل مثوعروض األزياء ، ولكنها بثت بصورة حية على اإلنترنت بعض أقوى األحداث الموسيقية
معرض األزياء الجزء الثالث من موسم ييزي لكين ويست في ساحة ماديسون سكوير في نيويورك ومعرض 

 أزياء ريحانا فينتي أكس بوما حيا من باريس، فرنسا.
 

يمي دتذاكر مجانية من ث مباشر و عبر بللمشتركين والمشجعين وقد أتت تايدال بأداءات أيقونية مباشرة 
من  نو المشتركتمكن وناس، بون جوفي، ريك روس، السيدة لورين هيل وأكثر من ذلك. و يلوفاتو و نيك 
لعالم. وقدمت في جميع أنحاء ا وحضور العشرات من الفعاليات والمهرجانات امباشر  ابث 39االستماع إلى 

لود بمع فنانين مثل  نتركيمشلل يةحميم ات، والتي تضمنت لقاءتايدالمن خالل تذكرة  180،000أكثر من 
 .أكثرأشر، جوسي جي، سي أن سي أو و ، أورنج

 
الوحيدة للبث منصة الهي فإن تايدال ، 2016عام المنصة على مدار العلى ا ألبوما حصري 32 توفر معو 

لى التزام إالفنانون وينجذب جاي زي وبيونسيه. برينس و ألبومات من رموز مثل التي تحتضن  ياإلنترنت
ر تلك قصد بها تشاطعلى الطريقة التي كان بموسيقاهم عشاق الموسيقى زويد دعم الفنانين وتبمنصة ال

، ديميون مارلي، فات جو، فيك مينسا وتايدال رايزنغ آرتست تي آي بي، ذي ديد ويذروساهمت الموسيقى. 
 .على مدار السنة ياحصر شريط فيديو موسيقيا تم إصدارها  45أكثر من في  تابي بوني

 
دعمت تايدال  ،الموسيقية جوالتاالعتيادية والالموسيقى  اتبطرق تتجاوز إطالق مالفنانين مع مشجعيهولربط 
 هاتيو الفيد، لبوماتلمحة عن صنع أألموفرة الكواليس المحتوى من خلف وفرت األفالم الوثائقية و إصدار 
أكثر إذ أصدرت تايدال سافاج،  21نيك جوناس إلى إلى من ريك روس  ،، وما إلى ذلكتجوالوال، ةيالموسيق



اي زي، مثل جصانعو األذواق ن و رياضيو ن ومشاهير و و فنانأنشأ باإلضافة إلى ذلك، و ط فيديو. يشر  90من 
، غالنينسلو، بريت إلدريدج، سو داستيس و ليسياس، غأمبروز، أنجي مارتينيز، انريك اجون جيريمي سكوت، 

 من قوائم األغاني لتايدال. 150وأكثر من سيرموند  راي
 
، ليل يتي آي ب ملتزمة بدعم المساعي الخيرية من الفنانين، وتعاونت في العام المنصرم معتايدال بقى وت

، ساعدت تايدال 1015تايدال أكس حفالت خيرية مثل ومن خالل الوعي للمنظمات. غيرهما لزيادة واين و 
فريدة الدرة قوهي لديها الالتي تهمهم أكثر من غيرها. كات القضايا والحر تسليط الضوء على على الفنانين 
 .جتماعي على نطاق عالمياالتأثير الإحداث على 

 
 تايدالحول 
مصممة للمعجبين مباشرة من الفنانين في جميع أنحاء العالم.  يةعالمية، تجريبية، وترفيهمنصة هي  تايدال

تقدم و عددة. بطرق مت ممباشرة الفنانين مع مشجعيهيربط  بمحتوى حصري ونتمتعفي منصة تايدال يعضاءاأل
فرصة وال، وضوحعالية ال هاتفيديو ونوعية صوت سي دي، و ، وضوحعالية الموسيقية خدمة المنصة 

ي أكثر ف . تايدال متوفرةاكس تايدالوتجارب فريدة من نوعها عبر عبر تايدال رايزنغ الكتشاف فنانين جدد 
عالية الجودة. لمزيد من من الفيديوهات  140000أغنية و مليون  42.5وكاتالوغ من دولة،  52من 

 .www.tidal.com المعلومات، يرجى زيارة
 

، http://twitter.com/tidalhifi ,http://facebook.com/tidalتابع تايدال على: 
 /https://instagram.com/tidalو
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