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  جاك باك يفتتح المسرح األكبر في العالم في دبي
  ينال إعجاب المسافرين )ميوزك دي اكس بي(ضمن برنامج  حفل المطار الموسيقي

  
 

   2015نوفمبر  12  -االمارات العربية المتحدة  -دبي

سيقى الملوك الجدد لمو ألھب ثبأسلوب رائع، حي )ميوزك دي اكس بيالمميزة ( الجديدة  أطلقت مؤسسة مطارات دبي مبادرتھا 
السوينغ في المملكة المتحدة، وھم فريق جاك باك الذي وصل إلى نھائي برنامج "بريطانيا لديھا مواھب"، خشبة المسرح األكبر في 

و المطار األول في العالم، أال وھ عبرترفيه وإقحام المسافرين  خاللهدقيقة تم  60خاطف استمر لمدة العالم للمرة األولى في عرض 
  (دي اكس بي). الذي يحمل الرمز الجوي مطار دبي الدولي

، ومن ضمنھا الليلة الماضية في في العالم "قدمنا حفالت في بعض أكثر األماكن إثارة وتفرداً  ) من فريق جاك باك:أندرو بوموقال (
تكرة، وترتيب غير تقليدي، ومنصة معرض دبي للطيران، إال أن تجربة مطار دبي الدولي ھي األبرز. إنھا فكرة مبالخاص بحفل ال

  الموسيقيين من أنحاء العالم من تقديم أعمالھم لجمھور عالمي بحق."عظيمة تمكن 

ً متعدد الثقافات معايير جديدة للسفر العالمي،  )ميوزك دي اكس بي(وترسي مبادرة  من خالل خلق منصة تستھدف جمھوراً عالميا
ً عبر المطار الدولي األكثر مشغولية في العالم. وينطوي مليون شخص من محبي الم 79يربو عدده عن  وسيقى الذين يمرون سنويا

على عروض فنية يحييھا نجوم عالميون، ومجموعة من أكثر الفنانين الدوليين الناشئين أھمية ، إضافة  )ميوزك دي اكس بي(برنامج 
ً عل إلى نخبة من الفنانين المحليين الواعدين، الذين  المسافرين العابرين من خالل مطار دبي الدولي الترفيه عنى سيعملون جميعا

  .  واشراكھم في ھذا الفرح

وبإمكان المشجعين الذين لن يتمكنوا من حضور العروض الحية في المطار االستمتاع بمقتطفات منھا على منصات التواصل 
 ،تراف موقع التواصل االجتماعي فيسبوكمؤسسة مطارات دبي على اعوقد حازت االجتماعي الخاصة بمؤسسة مطارات دبي. 

قدمه لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم،  جاء ذلك من خالل عرض وقد"أضخم مجتمع لمطار على فيسبوك"،  نشائھاتقديراً ال
ر المدي، والمجموعة طيران اإلماراتاألعلى الرئيس التنفيذي ل رئيس ھيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس

الخاص بمعرض دبي  عشاء العلى ھامش حفل التنفيذي لفيسبوك وتويتر لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا جوناثان البين، وذلك 
  من أنحاء العالم. تابعمليون م 1.5يسبوك بما يزيد عن وترتبط صفحة مطار دبي الدولي على فنوفمبر.  10للطيران بتاريخ 

ميوزك دي اكس بي بھذه الطريقة مبادرة البھجة إلطالقنا ب نشعر نفيذي لمؤسسة مطارات دبي: "وقال بول غريفيث، الرئيس الت
الرائعة مع فريق جاك باك. االحتفاء بالموسيقى قد بدأ لتوه. وسوف نقوم في األسابيع الثمانية القادمة بعرض بعض أھم المواھب 

ة للموسيقيين من أنحاء العالم. وفي حال كنت راغباً بالتأدية على مسرحنا، الموسيقية في اإلمارات العربية المتحدة، كما سنوجه الدعو
  وكنت على قناعة بأنك تتمتع بما يلزم للوقوف وترفيه جمھور عالمي أخذ في التنامي، فإننا نريد أن نسمع منك!."

عبر البريد  ھالقادم وما يليه، لالتصال باير اللموسيقيين المسافرين إلى دبي أو عبرھا اعتباراً من شھر ين وجھت مطارات دبي دعوةو
، وتصريح موجز حول بعينات من أعمالھم، ومواعيد سفرھم ھا) وتزوديmusicDXB@dubaiairports.aeااللكتروني (
  وھم للمشاركة في ميوزك دي اكس بي. دالسبب الذي يح

الحفالت ، حيث كانت الحشود التي حضرت تحاك حولھا القصصعالقة حب طويلة بالفنون التعبيرية  مؤسسة مطارات دبيتجمع و
ستيفي وندر، ورود ستيوارت، وديانا روس، ومايكل كاتي بيري، قد استمتعت بنجوم من أمثال  ،معرض دبي للطيرانالسابقة ل

أخرى، بما في ذلك الحفل  خاطفةر دبي الدولي حفالت . كما استضاف مطامن ضمن أخرينبولتون، وتوم جونز، وجورج بينسون، 
أن مؤسسة مطارات دبي داعم قوي لمبادرات . كما كيلي روالند المغنية والممثلة األمريكية االرتجالي الذي قدمته في المطار

  الموسيقى الكالسيكية المحلية، بما في ذلك مھرجان كورال الشرق األوسط.



 
 
  
 

 
 

 

لمحلية المتخصصة في إدارة الفعاليات وترويج الموسيقى في شراكة مع مؤسسة مطارات دبي وسوف تدخل شركة "دن إيفنتس" ا
 إلدارة انتقاء المواھب، وإنتاج الحفالت ضمن المطار التي سيتم تنفيذھا تحت راية مبادرة ميوزك دبي اكس بي.

 #ميوزك دي اكس بي
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