"Balqees" โชว์พล ังเสียงร่วมก ับน ักร้องโอเปร่าระด ับตานาน "Andrea Bocelli" บนเวทีระด ับโลก
อาบูดาบี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์--18 พ.ย.--พีอาร์นวิ ส์ไวร์/อินโฟเควสท์
Balqees นักร ้องสาวลูกครึง่ เอมิเรตส์-เยเมน ขึน
้ เวทีประกบ Andrea Bocelli นักร ้องโอเปร่าระดับโลก ณ
du Arena ในกรุงอาบูดาบี เมือ
่ วันที่ 22 เมษายนทีผ
่ า่ นมา โดยศิลปิ นทัง้ สองและวง NSO Symphony Orchestra
and Chorus ได ้ร่วมกันถ่ายทอดบทเพลงทีม
่ ค
ี วามหมายลึกซึง้ อย่าง "Canto Della Terra" เพือ
่ อุทศ
ิ ให ้กับ Prince
นักร ้องดังผู ้ล่วงลับ
Balqees ศิลปิ นสาวผู ้ตัง้ ใจแสดงให ้เห็นถึงความรักสงบและความรักในศิลปะของโลกอาหรับ
เพือ
่ ลบภาพความรุนแรง สงคราม และการก่อการร ้ายทีเ่ กิดขึน
้ บ่อยครัง้
ได ้แสดงความขอบคุณต่อโอกาสครัง้ สาคัญนี้ โดยกล่าวว่าการได ้ร ้องเพลงร่วมกับ Bocelli
ถือเป็ นเหตุการณ์สาคัญในชีวต
ิ เป็ นการสร ้างความหวังให ้กับโลก และเป็ นความสาเร็จในแวดวงโอเปร่า ทัง้ นี้
Balqees เป็ นสมาชิกของ NSO Symphony Orchestra มาตัง้ แต่ปี 2013
เธอมีพรสวรรค์อย่างเหลือล ้นโดยสามารถร ้องโอเปร่าได ้อย่างคล่องแคล่วใน 4 ภาษา ทัง้ อารบิก อังกฤษ ฝรั่งเศส
และอิตาเลียน ทัง้ ยังเคยมีโอกาสได ้แสดงความสามารถต่อหน ้าแขกผู ้ทรงเกียรติมาแล ้วทั่วโลก
Balqees เปิ ดเผยถึงความรู ้สึกของเธอเกีย
่ วกับการแสดงครัง้ ประวัตศ
ิ าสตร์นวี้ า่
"นับเป็ นเกียรติอย่างยิง่ ทีไ่ ด ้เป็ นนักร ้องอาหรับคนแรกทีไ่ ด ้ขึน
้ เวทีกับนักร ้องระดับตานานอย่าง Andrea Bocelli
การทางานร่วมกันทาให ้ฉันรู ้ว่าเขาใจดีและถ่อมตัวแค่ไหน
ฉันหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าในอนาคตเราจะได ้มีโอกาสร ้องเพลงและสร ้างประสบการณ์อน
ั แสนวิเศษแบบนี้ด ้วยกันอีกครัง้
สาหรับคอนเสิรต
์ ครัง้ นีน
้ ับได ้ว่าเป็ นการเติมเต็มเส ้นทางการเป็ นนักร ้องของฉันอย่างแท ้จริง"
เกีย
่ วก ับ Balqees
Balqees Fathi นักร ้องสาวชาวเอมิเรตส์-เยเมน เริม
่ เป็ นทีร่ ู ้จักเมือ
่ 4 ปี ทแ
ี่ ล ้ว
ก่อนจะก ้าวขึน
้ มาเป็ นนักร ้องอาหรับทีโ่ ด่งดังทีส
่ ด
ุ คนหนึง่ ในวงการดนตรีร่วมสมัย
่ ให ้กับเธอคือ "Masaa'la Sahla" จากการร่วมงานกับ HH Sheikh Hamdan Bin
บทเพลงแรกทีส
่ ร ้างชือ
Mohammed Al Maktoum และศิลปิ นดังอย่าง Fayez Al-Saeed ขณะเดียวกันอัลบัม "Majnoun Balqees"
่ "Zay ma ana" ในปี
ทีป
่ ล่อยออกมาเมือ
่ ปี 2013 ก็กวาดยอดชมบนยูทบ
ู มากถึง 22 ล ้านครัง้ ส่วนอัลบัมต่อมาในชือ
2015 ก็ทายอดขายสูงสุดพร ้อมยอดดาวน์โหลดบน iTunes สูงสุดในแถบตะวันออกกลาง
ส่งให ้เธอคว ้ารางวัลนักร ้องอาหรับยอดเยีย
่ มในตะวันออกกลางประจาปี 2015 โดย Apple Music
นอกจากนี้ Balqees ยังได ้รับรางวัลอีกมากมาย อาทิ รางวัล Middle East Arab Woman of the year
award for "Young Talent 2012" จาก L'Officiel และรางวัล "Best Young Talent" จากผลสารวจของนิตยสาร
Al Sada และ Zahrat Al Khaleej
Balqees มีสว่ นร่วมกับมูลนิธต
ิ า่ งๆ ในการช่วยเหลือผู ้ลีภ
้ ัยชาวเยเมนในประเทศจิบต
ู ี
และเป็ นผู ้นาแคมเปญรณรงค์ตอ
่ ต ้านความรุนแรงในครอบครัว ในปี 2016 Balqees
ได ้รับเลือกเป็ นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ดงั ระดับพรีเมียมมากมาย อาทิ Pantene Hair Products, Coca Cola และ
Zain Telecom
ติดต่อ:
(รูปภาพ: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160518/369163 )

