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الورقــة
التقنـيــــة
الدورة:

العشرين

المكان:

ملعب الراسينغ البيضاوي -الدار البيضاء R.U.C -

المنصات :المنصة الكبرى ملعب الراسينغ البيضاوي
منصة السوق – ملعب الراسينغ البيضاوي
المدة:

 10أيام

التاريخ:

من  23شتنبر إلى  2أكتوبر 2022

الدخول:

فابور

المواقيت :من  16Hإلى غاية منتصف الليل
البرنامج:

حفالت مباشرة ،مسابقة الترومبالن ،سيرك ورقص ،ورشات،
تكوينات ،سوق تضامني ،كوسبالي والقائمة طويلة ..

المشاركات :أزيد من  48فرقة موسيقية
العنوان:

ملعب الراسينغ البيضاوي  ،R.U.C -شارع عبد هللا إبراهيم
(الجامعة سابقا) ،الوازيس الدار البيضاء

الترامواي :بوسيجور ()T2
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افتـتــاحية
سنة بالروح والجسد
بيــن حمولــة التاريــخ والمعاصــرة ،يســتعد البولڤــار لوضــع الخطــوة األولى في ســنته العشــرين ،هو تكريــم لعقدين من
الزمــان فــي اإلنتــاج الموســيقي ،مــن خــال برمجة موســيقية مغربية باألســاس ،ال تزال وســتظل منفتحة علــى العالم.
تطلــب بلوغنــا العقــد الثانــي مــدة طويلــة شــيئا مــا ،هــي أطــول بقليــل مــن المعتــاد ،لنكــون صادقيــن ،إذا اعتبرنــا أن
جائحــة كورونــا وقتــا مســتقطعا مــن عمــر المهرجــان .مــع ذلــك لــم نشــكك هنــا فــي عــودة مهرجــان «البولڤــار» إلــى
الجمهــور ،لكــن انتابنــا القلــق ،خوفــا مــن ســيناريوهات كارثيــة ،وحلمنــا جميعــا بســيناريوهات بطابــع المعجــزة ،فكرنــا
أيضــا بتنظيــم مهرجــان هجيــن واحتفــاالت متنقلــة وقوافــل فــي الصحــراء ،وإضفــاء الطابــع الالمــادي علــى الحفالت،
قبــل أن نعــود لمــا نحــب أن نقــوم بــه ونتقنــه :البولڤــار ،ولقــاء اآلالف مــن األوفيــاء فــي كل نســخة .إنهــا عــودة طــال
انتظارهــا.
دورة هــذه الســنة تحمــل طابــع الحنيــن إلــى الماضــي ،هــي رغبــة فــي النظــر إلــى الخلــف قليــا ،واالســتمتاع بالطريــق
الــذي قطعنــاه جميعــا ،هــي دورة أيضــا لتكريــم العمــل الجبــار الــذي تــم إنجــازه والتغلــب علــى العوائــق وتثميــن
المواهــب المكتشــفة ،أمــور تدفعنــا إلــى تقديــم أفضــل ،فــي الحاضــر والمســتقبل .مرافقــة التغيــرات والحريــات،
واالســتمرار فــي الجــو الماتــع خــال اللقــاءات والتجمعــات ،التــي خلقــت فــي جنبــات المهرجــان ،رغــم كل الصعــاب
ومــا صادفنــا مــن تشــويش.
فــي البــدء كانــت هنــاك حفــات صغيرة بأحاســيس كبيــرة ،في شــارع موســى ابن النصيــر ،داخل تلــك القاعــة الصغيرة
التــي لــم تعــد قــادرة علــى اســتيعاب الجمهــور المتزايــد دورة بعــد أخــرى واحتــواء األحــام الورديــة ،حتــى ضربــت يــد
الظــام ســنة  ،2003وانهالــت الســهام علــى مــا كان اســمه بولڤــار الموســيقيون الشــباب  ،لكــن الحدث تطور واســتمر
ليصــل إلــى مالعــب  R.U.Cو ،C.O.Cمــرورا بالمجــازر القديمــة للــدار البيضــاء والتحــاق «البولتيــك» بســفينة جمعيــة
التربيــة الفنيــة والثقافيــة البولڤــار «  ،»EAC-L’BOULVARTحيــث وضعنــا أمتعتنــا ونشــرنا أحالمنــا عبــر هــذا المركــز
للموســيقى المعاصــرة وإطــاق مهرجانــات جديــدة تحتفــي بالفنــون الحضريــة -صباغــة باغــا فــي الــدار البيضــاء،
ومهرجــان جــدار -فــن الشــارع بالعاصمــة الربــاط .ثــم البولڤــار المســتمر بقــوة البدايــات وخبــرة الســنوات .هــذا ربمــا مــا
يعنيــه بلــوغ العشــرين ســنة مــن العمــر.
داخــل البولڤــار ،جميــع األفــراد يبلغــون  20ســنة مــن العمــر ،حتــى أولئــك الذيــن كان يبلغــون  30عامــا ســنة .1999
هــذه الــروح ،هــذا الجــو الشــبابي هــو حلــم محمــول علــى عاتــق مجموعــة مــن األشــخاص المتحمســين ،الذيــن
تحولــوا إلــى جماعــة مــن المتطوعيــن ومــن المهنييــن ومن الموســيقيين والفنانيــن ،من عشــاق الموســيقى وأناس
عادييــن .بهــذه التشــكيلة المجتمعيــة المرتبطــة فيمــا بينهــا والتــي تــم انتقائهــا بعنايــة فائقــة ،هــي الــروح الحقيقــة
والقلــب النابــض لهــذا المهرجــان.
فالجســد وجــد مكانــه أمــام المنصــة وفــي متاهــة الســوق ،هــو الحشــد الــذي يعــود فــي كل دورة ،أينمــا كان المــكان،
إنهــم يكبــرون ُ
ويحضــرون فيمــا بعــد أبنائهــم معهــم ،هــو هــذا الجمهــور الوفــي ،والمطالــب باألحســن ،رفيــع ورائــد
ومتجــدد.
إلــي كل باســمه وصفتــه ومكانــه ،نقــول لكــم مرحبــا ،الــدار داركــم ،وكذلــك نقــول لكــم :الشــباب إلــى األبــد ،حتــى عنــد
لحظــات اللــدغ!
إتوب !
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L’art de valoriser durablement
notre patrimoine

Engagé pour la promotion de notre patrimoine culturel,
le Groupe OCP soutient l’art et la créativité marocains sous
toutes leurs formes. S’inscrivant dans sa dynamique pour
un développement durable et inclusif, OCP oeuvre pour la
valorisation de notre culture, et pour le rayonnement de
notre pays et de notre continent.
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بــرنـــــــــــــــــــــــــ
الجمعة 23

شتنبــــر
السبت 24

األحد 25

راب/هيــب هوب

روك/ميطــال

فيزيــون

الســــوق الجمـعـــوي

ســوق ،جمعيــات ،إبداعــات،
كوســبالي ،مطاعــم...

لـبـــيتش و لقــاء
جيــل لكالم

لـبـــيتش

ورشــات الرقص

المنصــة الرئيســية
17H30

18H00

17H45

Dj AGHARASS

bazoga

الترومبــان
راب/هيــب هوب

الترومبــان
روك/ميطــال

الترومبــان فيزيــون

DJ KEY

DEEP SCAR

MIZANE

ABDUH

HAOUSSA

إعالن الفائزين
في مسابقة الترومبالن

VARGAS

PSYKUP

HASBA GROOVE

المغرب

المغرب

المغرب

المغرب

KHTEK
المغرب

افتتاح األبواب 16H00
77

LIQUID BRIDGE

المغرب

المغرب

فرنسا

المغرب/فرنسا/هولندا

المغرب

المغرب

RIBAB FUSION
المغرب

األحد 2

راب/هيــب هوب

روك/ميطــال

فيزيــون

الرقص

STADE R.U.C

ســيرك كولوكولــو
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الســــوق الجمـعـــوي

ســوق ،جمعيــات ،إبداعــات،
كوســبالي ،مطاعــم...

LBOULEVARD FESTIVAL

الجمعة 30

أ كتـــــو بـــر
السبت 1

#LBLVD20

ـــــــــــــــــــــــامـــج
LIQUID BRIDGE / CYPHER

منصــة الســوق

ابتــداء من
16H30

DJ

DJ

OPEN MIC + DJ

ANÏA

AVEC MC DALIM
& PHILO
المغرب

المغرب

KUSSUF
المغرب

المنصــة الرئيســية

DJ
DJ REDSHIRT - LIQUID BRIDGE
المغرب
SNOOPY - RETRO CASSETTA
المغرب

17H30

18H00

الفائز في المرتبة الثانية

الفائز في المرتبة الثانية

الفائز في المرتبة الثانية

الفائز في المرتبة األولى

الفائز في المرتبة األولى

الفائز في المرتبة األولى

IGUIDR

HOLD THE BREATH

JUBANTOUJA

L‘MORPHINE

ARKA’N ASRAFOKOR

L‘ENTOURLOOP

ELGRANDE TOTO

BETWEENATNA

& ALBOROSIE
SHENGEN CLAN

VADER

HOBA HOBA SPIRIT

في الهيب هوب

في الهيب هوب

المغرب
المغرب
المغرب

DOLLYPRAN
المغرب

MOBYDICK

في الروك/ميطال

في الروك/ميطال

المغرب
توغو

المغرب
بولندا

17H45
في الفيزيون

في الفيزيون

المغرب

فرنسا

جامايكا/إيطاليا
المغرب

المغرب

76

الفـــهـــــــرس

75

الورقة التقنية

82

األنشطة الموازية

افتتاحية

79

• لپيتش

برنامج

77

مسابقة الترومبالن

73

• المجموعات المتنافسة فئة راب/هيب هوب

71

• المجموعات المتنافسة روك/ميطال

68

• المجموعات المتنافسة فوزيون

67

الفنانين الضيوف

65

السوق

55

السيرك والرقص

53

برمجة السوق

51

49

• لقاء جيل الكالم
• زيارات بيداغوجية

48

• قناة البولڤار

46

التكوين

44

جمعية التربية الفنية
والثقافية البولڤار

43

البولتيك ،مركز الموسيقى
الحضرية المعاصرة
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 25 23شتنبر
كالعــادة ،تمــت برمجــة مســابقة ترومبــان خــال الجــزء األول مــن مهرجــان البولڤــار ،وهــو طقــس دأب
عليــه المنظمــون منــذ ســنة  ،1999حيــث أعطــت للمواهــب الشــابة والفنانيــن المبتدئيــن فرصــة لمقابلــة
الجمهــور الواســع.
تســتقطب المســابقة عشــرات المجموعــات والفنانيــن الفردييــن ،يتــم اختيارهــم مــن طــرف لجنــة تحكيــم
مكونــة مــن موســيقيين ومهنييــن الذيــن يســتمعون للمقاطــع ويدرســون طلبــات المشــاركة المرســلة فــي
فئــات :الراب/الهيــب هــوب ،والروك/الميطــال ،والفيزيون/وأصنــاف موســيقية معاصــرة أخــرى ،وهــذا
بغــرض البحــث عــن اإلبــداع والجــودة والتميــز.
بشــكل ســنوي ،تتيــح الدعــوة للمشــاركة فــي الترومبــان فرصــة قيــاس نبــض الســاحة الموســيقية الشــبابية،
والحصــول علــى صــورة عامــة علــى مــا يتــم ابداعــه .أمــا بالنســبة لهــذه الــدورة العشــرين ،فقــد توصلــت اللجنــة
بمــا مجموعــه  273ملــف 220 ،طلــب يتعلــق بموســيقى الراب/الهيــب هــوب ،و 14تتعلــق بالروك/ميطــال،
و 39تتعلــق بفئــة الفيزيــون وباقــي األنــواع الموســيقية المعاصــرة .االختيــار النهائــي للجنــة التحكيــم ،بعــد
اجتماعهــا يومــي  13و 14غشــت  ،2022وقــع علــى  17مجموعــة وفنانيــن بينهــم  9مجموعــات فــي الصنــف
األول ،و 4فــي الصنــف الثانــي ،و 4فــي الصنــف الثالــث.
وخــال ثالثــة أيــام متتاليــة ،ســيقدم الموســيقيون الشــباب أفضــل مــا لديهــم فــي المنصــة الكبيــرة فــي
ملعــب الراســينغ البيضــاوي أمــام جمهــور ال يعرفهــم بعــد وأمــام لجنــة حــكام ســتختار مجموعتيــن أو
فنانيــن فــي كل مجموعــة مــن أجــل الوقــوف إلــى جانبهــم ودعمهــم فــي مســار التحــول مــن الهوايــة إلــى
االحتــراف الموســيقي.
المجموعــات والفنانيــن الـــ 17المتحدريــن مــن الجديــدة ووجــدة والخميســات ومراكــش وكرســيف وآســفي
والقنيطــرة وفــاس والربــاط والــدار البيضــاء ،ســيؤدون مقاطعهــم األصليــة مــن  23إلــى  25شــتنبر .وفــي آخــر
المســابقة ســيبقى  6فائــزون ،مــا يعنــي فائــزان اثنــان عــن كل فئــة  ،وســوف نلتقــي بهــم بيــن  30شــتنبر و2
أكتوبــر فــي الســهرات الرئيســية المبرمجــة فــي نهايــة األســبوع الثانيــة مــن مهرجــان البولڤــار.
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المجموعات
المتنافسة

الراب/الهيب هوب

الجمعة 23
شتنبر 2022

انطالقا من 17H30

MINERVA

/الرباط

 Minervaهي المرأة الوحيدة المشاركة في فئة الراب/هيب
هوب خالل هذه المنافسة .تتمتع مغنية الراب المقنعة بالفلو
والروح والغضب الذي يتطلبه هذا النوع الموسيقيُ .يتابع هذه
الفنانة  13ألف شخص على االنستغرام ،ونفس العدد على يوتوب.
صنعت لنفسها عالما مرئيا فريدا ،وكليبات منتجة بعناية فائقة،
ولكن قبل كل شيء قطع موسيقية قوية تمزج فيها الدارجة
واالنجليزية.

HERO

/الدار البيضاء

يرى  ،Heroوهو في العشرين من عمره ،أحالمه تتحقق أمام
أعينه :قطعته األخيرة تحت عنوان «احالمي» أنتجت من طرف
 .Draganovمغني الراب الشاب ،الذي يعمل على نحت أسلوبه
الموسيقي منذ سنة  ،2017شارك المسرح مع ElGrande Toto
وفاز بمسابقة  .JAMFreestyle#هذه المرة يتمنى الفوز باللقب
في مسابقة الترومبالن ،و ال شك أنه سيشارك فيها بألبوه المصغر
القادم بعنوان .Adrenaline
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XXXRAYS

/الدار البيضاء

أمور XXXRaysتسير بسرعة  :انطلق ابن مدينة الدار البيضاء
في الراب سنة  ،2021و ُيتابعه اآلن أزيد من  62ألف مشترك على
إنستغرام وأطلق المغني  7أغاني ،من بينهم  Namasteبتعاون
مع حليوة وبوقال ،اللذين قدما له دفعة قوية فيما يسمى اليوم
براب الشارع .سنة  2022كانت غنية بالنسبة للفنان من الجيل
الجديد ،حيت يستعد إلصدار ألبومه األول بعنوان  Glitchيضم 11
أغنية سيكشف عن بعضها داخل ملعب الراسينغ البيضاوي خالل
مسابقة الترومبالن.

MIRV & GUSTAVO

/وجدة

ال ينتميان  Mirv & Gustavoلمجموعة  ،ولكنهما مغنيا راب
من وجدة انطلقا في مسيرتهما الفنية في فترة واحدة سنة
 ،2017و دأبا مع مرور الوقت على التعاون فيما بينهما .وإذا كان
االتحاد قوة ،فالمتعة التي يعيشها هذان المغنيان الشابان في
مشاركة أغنية أو مقطوعة ال حدود لها .وبالنسبة لترومبالن،
فسيتشاركان خشبة المسرح باسم مشترك .Mirv & Gustavo
جرعة مضاعفة من موسيقى الراب الوجدية من أجل متعة
الجمهور الحاضر.

SIGOU

HOLLYCORE

/مراكش

ُيقدم الفنان المراكشي  ،Sigouالبالغ من العمر  31سنة ،نفسه
على صفحته الخاصة بموقع إنستغرام بكونه «أب وفنان وكاتب
أغاني ومغني راب ومنتج ومرشد سياحي غير رسمي» ،وربما
القائمة ال تزال طويلة .بدايات الفنان كانت كمنسق أغاني قبل
أن يتحول إلى مغني راب سنة  .2010يحمل الفنان في قلبه حبا
ال متناهيا للثقافة و إيقاعات وألحان المدينة الحمراء ،وهو ما
انعكس بشكل واضح في أغاني وكلمات ألبومه األول الذي أصدره
سنة  2021بعنوان «سوق».

LEE BROWZ

إذا كنتم تظنون أن الراب والحزن ال يتناسبان ،ستغيرون رأيكم
بعد اكتشاف أغاني مجموعة  Hollycoreالتي تم تأسيسها سنة
 2017في الجهة الشرقية من قبل ثالث شبان هم :عيسى وأشرف
وزكرياء .يقترح المشروع القائم على المتناقضات في مدح الذات
أصواتا تتنوع ما بين حدود الراب السحابي وموسيقى األرض ،كما
أن الكلمات تأخذك في رحلة فوق السحاب على متن ،Space.x
أما أغاني األلبوم المصغر الذي يحمل عنوان  ،EY-Godفستنقل
الجمهور إلى عوالم استثنائية.

SMALL NAAR

/فاس

انطالقة  Lee Browzسليط اللسان بدأت مع بلوغه  20سنة من
خالل االستفزاز والتعبير عن أفكاره وما يجول في خاطره حتى
لو كان ذلك يعني التفكير الخاطئ .بدأ الفنان ابن مدينة فاس
االستماع إلى الراب سنة  2013وانطلقت محاوالته منذ 2017
ُ
ليصبح  Lee Browzسنة  .2020لسانه سيف قاطع ،ومن

الواضح أنه لم يأت لتحقيق السالم ،وهو ما سيؤكد عليه عبر بعض
أغانيه الغاضبة إلقناع الجمهور ولجنة تحكيم «الترومبالن».

L’FREE MAN

/جرسيف

/الدار البيضاء

يبدو جليا من اسم مغني الراب ونوع الموسيقى التي ُيقدمها
أنه استمد فنه من موسيقى مجموعة « ،»Shayfeenعلى وجه
التحديد «  ،»Small Xكما أنه متأثر بالعالم المرئي والموسيقي
لمشروع  Safarالذي أطلقته مجموعة  Naarسنة  2019وجمع
العديد من مغني الراب المغاربة والعالميين .مغني الراب Small
 Naarظل متشبثا بتكريم ذلك األلبوم حتى من خالل غالف
وعنوان ألبومه المصغر األول بعنوان  Travelسنة  ،2021وهي
الرحلة التي سيقترح مغني الراب على الجمهور.

/آسفي
اختار مغني الراب ابن مدينة فاس في وضعية إعاقة اسم L’Free
 ،Manما يعني الرجل الحرُ .حب الراب بدأ مع بلوغه  15سنة،
فجرب غناء الراب سنة  2015من خالل إطالق أول أغنية فردية
بعنوان «دكاكة» ،ومنذ ذلك الحين أطلق حوالي  15أغنية والعديد
من المقاطع المصورة .تعكس موسيقى  L’Free Manالقدرة
على المقاومة والشعور بالوحدة والعزيمة واإلخالص ،مثل رحلته
االستثنائية التي خصص لها فيلما وثائقيا ُيمكن االطالع عليه
ومشاهدته على قناته الرسمية على اليوتوب L’Free Man .هو
فنان سخي جدا ستكتشفونه بشكل أكبر خالل المسابقة.
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الروك/ميطال

المجموعات
المتنافسة

السبت 24
شتنبر 2022

انطالقا من 18H

THE GRUNGE GARAGE

/الدار البيضاء

موسيقى الكرانج ال تزال حاضرة ولم تمت بعد ،والطاقة المليئة
باإلحباط والغيثارات المشبعة بالحزن تجاوزت حدود مدينة
سياتل األمريكية ،ووضعت الرحال في اسم وموسيقى مجموعة
 The Grunge Garageالمكونة من  3أعضاء من مدينة الدار
البيضاء .تسعى المجموعة التي تم إحداثها سنة  2017إلى تكريم
موسيقى الكرانج  ،ويتكون األعضاء من عمر فضالوي في الغناء
والغيثار ،ورضى الح عازف اإليقاع ورضى بالفريج مغني وعازف
على غيثار الباص .أعضاء مجموعة The Grunge Garage
متشبعون بـ Nirvanaو  Pearl Jamو  ،Alice in Chainsفضال
عن أسماء وازنة أخرى سيكتشفها جمهور «الترومبالن» خالل
العروض المباشرة.

AGHROOMERS

خذوا موسيقى الروك والبلوز والقليل من الموسيقى التقليدية
من جميع أنحاء العالم وجرعة كبيرة من المواهب ،امزجوا
الخليط جيدا ،وقدموه بالدارجة المغربية ،وإذا كنتم محظوظين
ستحصلون على  .Aghroomersعالم هذه المجموعة المكونة
ُ
من  6شباب كلهم حماس ،يحملكم في رحلة حقيقية عبر
الثقافات والتقاليد واإلمكانيات الموسيقية .شاركت المجموعة
سنة  2021في مهرجان « ،»Visa For Musicوأطلقت في نفس
السنة ألبومها األول بعنوان «ياقوت» ،وهذه السنة سيشاركون
ألول مرة في مسابقة «الترومبالن» ضمن مهرجان «البولڤار» .

STADE R.U.C

سنة  ،2018تم تأسيس مجموعة الروك المغربي البديل Post
 .Kaskrotأصدرت المجموعة العديد من األغاني المنفردة
وأول ألبوم مصغر بعنوان  Kastleسنة  ،2022في حين ُيحضر
الفريق الذي نجح في بلوغ النسخة الثالثة من برنامج Hiba_Rec
 Rockإلطالق أول ألبوم استلهموا تفاصيله من الروك والفولك
ُ
روك وستونر .كل هذا وأكثر ُيمكن لجمهور»الترومبالن» تذوقه
واالستمتاع به ،مع اكتشاف عالم المجموعة الذي ُيشبه األحالم،
والتي تحرص على إنتاج وتصميم الهوية البصرية الخاصة بها
«من أجل رسم صورة شاملة ومتكاملة لفضاء ذهني استمدت
منه فنها».

TELTACH

/الرباط

CASABLANCA

POST KASKROT
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/الرباط

/مراكش

تسعى مجموعة  Teltachالمكونة من ثالثة أعضاء إلى إحياء
موسيقى البانك روك من مدينة مراكش .موسيقى المجموعة
ُترافقها كلمات بالدارجة المغربية ،وكلها عزم من أجل لقاء
الجمهور في مسابقة «الترومبالن» .تناقش المجموعة الكثير
من المواضيع ،منها أحسن طبق بالنسبة لهم «اللوبية بالحرور»،
واألسئلة الوجودية والشؤون المدرسية «شكون اللي مسوق
ليا» ،واإلثناء على الكسل على إيقاعات قوية «أحسن نهار هو نهار
ُ
األحد» ،كل هذا وأكثر ستعيشونه مع  Teltachيوم السبت.
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فوزيون

المجموعات
المتنافسة

األحد 25
شتنبر 2022

انطالقا من 17H45

KAMAR MANSOUR

/الجديدة

الموهبة في عائلة منصور تحمل صيغة المؤنث ،فهن  5شابات
مولوعات بالفن ترعرعن مع والدتهن .هذه السنةُ ،يرحب مهرجان
البولڤار بقمر ،مغنية وعازفة غيثار ،شابة تسير على خطى شقيقتها
يسرى منصور ،قائدة مجموعة  Bab L’Bluzالتي اكتشفها
الجمهور في حفل فني سنة  2019ضمن فعاليات مهرجان
البولڤار .سهرت الشقيقتان سنة  2011على إحداث مشروع Rock
 .& Rosesتجدر اإلشارة إلى أن قمر سبق وشاركت في النسخة
العربية من برنامج اكتشاف المواهب «إكس فاكتر» و»أحلى
صوت» ،وكانت سنة  2021من بين المرشحين العشر النهائيين
في جوائز االكتشاف  .RFIوألول مرة في الدار البيضاء ،يمكنكم
اكتشاف موسيقى قمر ،التي تمزج بين اإلندي والفولك وروك،
على منصة ملعب راسينغ البيضاوي خالل المنافسة.

KHMISSA

سعد ومريم هما ثنائي في الحياة وعلى الخشبة ،واليوم يمثالن
مجموعة لموسيقى الفوزيون المغربي .اللقاء األول كان بمدينة
فاس ،مسقط رأسهما ،لكن مدينة الدار البيضاء كانت شاهدة
على مؤلفاتهما الموسيقية التي تنطلق من الفولك مرورا باألر آند
بي ،وصوال للموسيقى العربية األندلسية أو إنتاجات أكثر حضرية.
ُ
كل ما يحبونه في عالم الموسيقى وضعوه في أول ألبوم لهما
بعنوان «  »LMeaningسنة  ،2019واليوم بعد مرور ثالث سنوات،
وتجاوز أزمة كورونا ،سيقدم الثنائي حفال ينبض بالصوت والمعنى
لجمهور «الترومبالن».

GHAYA

/قنيطرة

/الخميسات

إذا طلبتم من مجموعة  Khmissaتحديد موسيقاهم ،فسوف
يجيبون« :قلب الموسيقى الروحية األفريقية المندمجة مع
شغف وطاقة موسيقى الروك» .من أغنية «ليلي طويل» وصوال
إلى «الحمدوشية» ،تعتمد المجموعة على السجل المغربي
التقليدي الكالسيكي ،والذي تعيد فرقة الخميسات ترتيبه ورشه
بأوتار موسيقى الروك أند رول .نهج يستخدمه الموسيقيون
الثمانية ذوو التأثيرات المتنوعة ً
أيضا لتأليف أغانيهم الخاصة ،كما
يتضح من ألبومهم األول الذي صدر سنة .2018
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SAAD X MERYEM

/الدار البيضاء

البلوز يحكي قصة ..هو ما يمكن استنباطه من شعر بدون لغة
خشب من إبداع مجموعة  Ghayaالتي تتحدث عن التناقضات
في الثقافة الشعبية ،وهي بصمة تميز الفن الذي يقدمونه.
تأسست مجموعة  Ghayaالمكونة من  6أعضاء بمدينة
القنيطرة ،و أصدروا ألبومهم األول سنة  2020بعنوان Box
 ،of Truthيتضمن أغاني بالدارجة المغربية واللغة اإلنجليزية
وبقاموس بكلمات من الحزن ،مع لمسة من الموسيقى الكناوية
والريغي والروك ،وهذا ما سيتعرف عليه جمهور «الترومبالن» عن
ُ
قرب خالل حفلهم.
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DJ KEY

TURNTABLISM
المغرب

يعود النجم خالد دواش ،المعروف فنيا بـ  ،DJ KEYليبصم على حضوره في الدورة العشرين
من مهرجان البولڤار .خالل التسعينياتُ ،يبدي  DJ KEYاهتماما بتقنيات المزج والخدش
ويفضل أقراص الفينيل .في عز الحركة التي عرفتها موسيقى الهيب هوب في المغرب ،افتتح
 DJ Keyسنة  2006أول مدرسة لمنسقي األغاني في المغرب ،بعدما راكم تجارب كبيرة،
وأطلق بعدها أول مدرسة للمتدربين على الديدجيين بعنوان « ،»Funky Noiseإلى جانب
إنتاج العديد من المشاريع السمعية البصرية ومقاطع الفيديو الموسيقية .ال تضيعوا فرصة
االستمتاع بسهرته في مهرجان البولڤار.

VARGAS

ABDUH

الراب
المغرب

استطاع  VARGASوهو لم يتجاوز  23سنة أن ُيصبح واحدا
من أكثر نجوم الراب الواعدين في المشهد الحضري الجديد.
ابن المدينة القديمة في العاصمة الرباط يعشق كرة القدم
والموسيقى .بدايات  VARGASفي الهيب هوب كانت سنة
 2021بعدما أطلق أغنية  ،Differentثم ألبوم ُمصغر،Vibz
ثم أغنية  RS3التي دفعته إلى واجهة الساحة الفنية .وقع
 VARGASسنة  2022ألبومه األول بعنوان «»Venom
ستكتشفونه مباشرة على خشبة الترومبالن.

الراب
المغرب

ظهر  ABDUHفي فبراير من سنة  2021مثل جسم غامض على
ساحة الراب بأغنية وفيديو كليب «زيمبابوي» ،ونجح مغني الراب
الشاب ابن مدينة القنيطرة أن يجذب انتباه الجمهور ومحترفي
الهيب هوب الذين سبقوه .بعد ثالثة أشهر ،تمت دعوته من أجل
المشاركة في أغنية «سالينا» التي تجمع أبرز أسماء موسيقى
الراب المغربيُ .يتقن  ABDUHطريقته الموسيقية بشكل جيد،
ويضع صوته الهادئ على نصوص هائجة ،وهو ما يظهر جليا في
الفيديو كليبات التي يسهر على إخراج بعضها .وبعيدا عن رحلة
األناُ ،يسلط  ABDUHالضوء على حياته في الحي وحياة الشباب
الذين هم جزء منهُ ،
ويبرز جميع التفاصيل بكل عنفها وشعرها.

KHTEK

الراب
المغرب

هدى عبوز ،ابنة مدينة الخميسات ،المشهورة فنيا بـ»  ،»KHTEKهي الوجه الجديد
لموسيقى الراب النسائي في المغرب .الفنانة بدأت منذ  2016بكتابة أغانيها الخاصة،
ثم إحياء الحفالت بما في ذلك على منصة السوق في مهرجان البولڤار .نجحت هدى
في وقت قصير أن تكون جنبا إلى جنب مع فنانين كبار .لكن ،ما ُيميز  KHTEKهو
قدرتها على فرض رؤيتها ورأيها من خالل كلمات أغانيها ،والدفاع عن النساء بصفتها
ناشطة نسوية ملتزمة بقضاياهن ،وال تفوت الفرص لالفتخار بأمازيغيتها ،فهي تعمل
دائما على استنكار الكراهية المرتبطة بالنساء والنظام األبوي .حقق فيديو كليب
 Kick offأزيد من مليوني مشاهدة على موقع اليوتيوب ،فيما بلغ عدد مشاهدي
فيديو كليب  Ftilaأكثر من  3ماليين مشاهدة .ووقع االختيار على الرابورة المغربية
سنة  2020لتكون واحدة من بين أكثر  100امرأة إلهاما وتأثيرا في الترتيب التي
نشرته هيئة اإلذاعة البريطانية  .BBCاليوم ،تؤكد  KHTEKمن خالل أغانيها ُ
الحرة
والمباشرة أن الهيب هوب ليس حكرا على الرجال فقط.
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DEEP SCAR

ميطال تقدمي
المغرب

تضم مجموعة  DEEP SCARالتي تأسست سنة  2007في مدينة طنجة 4
موسيقيين شباب كل واحد منهم متأثر بموسيقى مختلفة ما بين مجموعة
 Meshuggahو  Metallicaو  Frank Zappaو.Joe Bonamassa
بداية المجموعة كانت بالهيفي ميطال ،ثم الثراش قبل أن يستقر االختيار
النهائي على الميطال التقدمي مع الغناء باللغة اإلنجليزية .المجموعة
فازت بالمرتبة األولى في مسابقة «الترومبالن» في النسخة  19من مهرجان
البولڤار ،واليوم تعود إلى المهرجان من أبوابه الواسعة ،حيث ستقدم
للجمهور أغاني حصرية من ألبومها المقبل الذيتواصل العمل على
تفاصيله داخل استوديو التسجيل في مدينة طنجة.

HAOUSSA

عيساوي روك
المغرب

بعد مرور  20سنة ،تعود مجموعة  HAOUSSAالفائزة
في مسابقة « الترومبالن» سنة  2002إلى مهرجان البولڤار
لالحتفال بصخب مع الجمهور .المجموعة ورغم مرور كل
هذه السنوات ،إال أنها ال زالت متمسكة بروحها القديمة
و تحافظ على طاقتها المستوحاة من موسيقى الفانك
وكلماتها الساخرة والشاعرية ،والموسيقى المستلهمة من
عيساوة ،االلكترو والروك .وعلى الرغم من أن المجموعة
شهدت خالل هذه السنوات الكثير من التغييرات ،إال أن
المغني الرئيسي خالد مقدار يلعب نفس األغاني التي يخلدها
ألبوم يحمل اسم المجموعة تم إطالقه سنة .2012

PSYKUP

AUTRUCHE CORE

فرنسا

احتفلت مجموعة  PSKYUPبعشرين سنة من التواجد سنة  ،2015وبعد ست سنوات ،تحديدا  ،2021أطلقت ألبومها الخامس ،وإلى
حدود اليوم تتخذ من تولوز الفرنسية مكانا لها من أجل بلوغ قمة الميطال الفرنسي .مخترعو «  »l’Autruche Coreيمزجون فيه
التأثيرات واألنواع بدقة عالية .بعد مهرجانات  Eurockéennes de Belfortو  Downloadو  ،Hellfestتضرب لكم مجموعة
 PSKYUPموعدا في مهرجان البولڤار في دورته العشرين داخل ملعب الراسينغ البيضاوي لالستمتاع بأحدث أغانيها بعنوان Hello
.Karma
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الفنانيــن الضيوف
األحــد  25شــتنبر  - 2022ابتــداء من 17H45

BAZOGA

GHORBA CORE
المغرب/فرنسا/هولندا

تتكون مجموعة  BAZOGAمن شقيقين اثنين ،سليم وطيب بايري ،أبناء مدينة
الدار البيضاء اللذان يصنعان الموسيقى من -الغربة -خارج أرض الوطن .يعزف
الشقيقين منذ سنة « 2012ترطية  »tretya musicو غربة»  « ghorba coreفي
حفالت وسهرات مرتكزة على الموسيقى اإللكترونية .مجموعة  BAZOGAيغنون:
فيزا (شينغن) ،المغادرة (شريكي) ،االلتزامات (بالش) ،كل ذلك على إيقاعات سريعة
وألحان تحن إلى الماضي .ألول مرة ،ستقدم مجموعة  BAZOGAحفال فنيا في
المغرب في إطار الدورة العشرين من مهرجان البولڤار.

MIZANE

دمج الموسيقى المغربية مع الالتينية
المغرب

تضم مجموعة  MIZANEالمتخصصة في دمج الموسيقى الالتينية والمغربية
ً
موسيقيا من مختلف أنحاء المغرب ،يتميزون جميعا بموهبة خام،
أحد عشر
وحصلوا على تكوين مميز واستثنائي على غرار Darga, Bob Maghrib :و Hasba
 .grooveيعزفون في أغانيهم على العديد من اآلالت الموسيقية مثل ،الترومبون
ُ
والبوق والبيانو والباص المزدوج والعود والطبول ،كل ذلك ممزوج مع أغاني من
شمال إفريقيا والتينية ،ما ُيعطي تواصال حقيقيا .من السالسا مرورا بموسيقى
بوصا نوفا إلى الراي ،شيغوري والسامبا ،مجموعة «ميزان» تدعوكم في رحلة
ً
جيدا ،ويظهر عملها بشكل واضح على اليوتيوب ،من خالل
لفرقة تحمل اسمها
فيلم وثائقي صغير في إطار مشروع الجاز في المغرب من إنتاج شركة Pulsify
 Recordsالتي يتواجد مقرها الرئيسي في أتالنتا .لالستمتاع باإليقاع و»الميزان»
مباشرة ،التحقوا بنا في مهرجان البولڤار.

HASBA GROOVE

شعبي روك
المغرب

تأسست مجموعة  Hasba Grooveسنة  2008في مدينة آسفي ،وكشفت منذ ذلك
الحين النقاب عن جميع ألوانها ،لكنها لم تبصم على حضورها في الساحة إال سنة 2020
في الحفل الرقمي الذي أقيم بمناسبة  . Visa for Musicيعتمد أعضاء المجموعة
البالغ عددهم 8موسيقيين على الموسيقى التقليدية مع إضفاء لمسة من الحداثة،
مع القليل من موسيقى الروك و إيقاعات الشعبي ،وكناوة ،والسالسا ،والجاز والريغي.
المجموعة أصدرت سنة  2015ألبوم بعنوان .L’Groove L’Beldi

RIBAB FUSION

SOUSS GROOVE
المغرب

تم إحداث مجموعة  Ribab Fusionسنة  2018في مدينة أكادير من أجل تحقيق
حلم بسيط لكن بعيد المنال في اآلن ذاته ،يتمثل في استفادة الموسيقى األمازيغية
من مكان مميز على الخشبة العالمية .بعد مرور  14سنة ،تم تحقيق الهدف ،نجحت
المجموعة في إمتاع الجمهور على إيقاعاتها ،سواء في البولڤار وحتى في زنجبار .تسعى
مجموعة  RIBAB FUSIONالتي يترأسها فوالن بوحسين بآلة الرباب ،رفيقة دربه في
حفالته الموسيقية ،إلى تسليط الضوء على التراث الموسيقى األمازيغي وإعطائه القيمة
التي يستحق في الساحة الفنية ،مع إضفاء لمسة من موسيقى الروك ،والبوب ،والفانك
والريغي .تحمل الفرقة الغنائية خالل حفالتها الجمهور في رحلة سفر كلها شعر وغناء
وتقاليد أمازيغية تتقاطع مع اإليقاعات واألصوات من أماكن عدة عبر العالم.
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الفنانيــن الضيوف
الجمعــة  30شــتنبر  - 2022ابتــداء من 18H30

الفائز في المرتبة األولى
في الهيب هوب

الفائزفيالمرتبة الثانية
في الهيب هوب

IGUIDR

راب
المغرب

اختار مغني الراب يوسف لغودالي أن تكون بداياته في ساحة
الهيب هوب سنة  2008بالدارجة المغربية ،لكن بعد مرور 5
سنوات تخلى عن العربية ،وبدأ يغني الراب باألمازيغية ،واختار
اسم  IGUIDRالذي يعني النسر بالعربية .اسم فخم أطلق به
أول شريط موسيقي له بعنوان  Raiss Trapسنة  ،2018وأصدر
بعدها العديد من األغاني الناجحة ،قبل أن ُيطلق ألبومه األول
بعنوان  Aghilassسنة  .2022يحرص الفنان األمازيغي على
التعاون مع العديد من الفنانين ،نذكر منهمDada, Nessyou, :
Mobydick, Inkonnu, West, Small X, Ahmed
ُ .Soultan, Jubantouja
ويمثل  IGUIDRمن خالل الراب
ُ
والتراب األمازيغي هويته وثقافته بكل فخر وذكاء.

L’MORPHINE

راب
المغرب

ن ال يترددون عن التقليل من شأنه عبر ثقافة
ُيمثل  L’MORPHINEللبعض رمز موسيقى الهيب هوب المغربية ،في حين أن آخري 
الكالش .لكن المؤكد ،أن ساحة الراب في المغرب لن تكون كما هي اليوم بدون  ،L’MORPHINEالمعروف باسم  M-Psyمنذ بداياته
ً
وإلى غاية  ،2010أوال ألنه بدأ الراب منذ  ،1998ثم لكونه ،ورغم اختياره ألوقات من أجل البحث عن الذات واالختفاء عن الجمهور ،واحدا
من بين المؤلفين البارعين واألكثر عطاء في البالد ،كما أنه كان وراء  187أغنية في مختلف مشاريعه الفنية .يحظى L’Morphine
بإعجاب المستمعين الذين اكتشفوه من خالل مجموعة  Piranha-Laboسنة  2006أو من قبل الفنانين الذين برزوا بعده ،مثل
ً
ً
كبيرا من تاريخ موسيقى الراب المغربية.
جزءا
 Small Xأو  ،Nessyouفهو يتمتع بهالة خاصة بين أقرانه ،كما لو كان وحده يجسد
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DOLLYPRAN

دريل/هيب هوب
المغرب

يعود مغني الراب  DOLLYPRANابن منطقة العنق بمدينة الدار
البيضاء إلى مهرجان البولڤار إلحياء حفل مع محبيه .بدايات الفنان
في ميدان الراب كانت ككاتب شبح ،قبل أن ُيقرر سنة  2012الخروج
إلى الواجهة وأخذ الميكروفون من أجل الغناء ،وكان القرار من أفضل
القرارات التي اتخذها في مساره المهني ،حيث أصبح بعدها واحدا
من بين األسماء الوازنة في ساحة اتراب وادريل المغربي ،ومنذ 2018
بدأ تحقيق نجاحات منقطعة النظير من خالل أغانيه مثل :تراب دليل،
طاش ،صنهاجي ،ترامب وطراكس .أصدر  DOLLYPRANسنة 2022
ألبوم  Traitementوألبوم ُمصغر بعنوان  DeepMixوحصد إلى
حدود اليوم  41مليون مشاهدة على اليوتيوب.

MOBYDICK

راب
المغرب

استطاع مغني الراب  Mobydickالفائز بالمرتبة األولى في مسابقة
«الترومبالن» فئة راب/هيب هوب سنة  2006شق طريقه بنجاح ُ
ليصبح واحدا
من بين أفضل مغنيي الراب الذين يحضون باحترام وتقدير العديد من مغنيي
الراب الجدد والقدماء في الساحة .من أشهر أغاني مغني الراب الذي أفسح
المجال للكتابة بالدارجة المغربية :المعلقات ،دي ما تعاود Toc Toc ،والقائمة
طويلة ،وعلى امتداد هذه السنوات أصبح يشتهر باسمين اثنين Mobydick :أو
 Lmoutchouعلى حسب رغبته .وعلى اختالف المواضيع والقصص ودرجة
التطرق إليها ،يقنع ابن مدينة الرباط جمهوره الوفي الذي يتزايد سنة تلو األخرى.
وحل  Lmoutchouضيفا على مسرح البولڤار سنة  2018بدعوة من مغني
الراب ذو األصول الفرنسية-المالية  ،Oxmo Puccinoواليوم يعود ُ
ليلهب
الدورة العشرين من مهرجان الموسيقى الحضرية.

ELGRANDE TOTO

تراب
المغرب

سنة  ،2018كتبنا مقاال نقول فيه أن  ELGRANDE TOTOهو ظاهرة حقيقية لموسيقى الهيب الهوب المغربي ،اليوم وبعد مرور 5
سنوات ،نقوم بتحديث جديد ونؤكد أن  ELGRANDE TOTOهو قصة نجاح استثنائية :فهو أول فنان مغربي يحصل على األسطوانة
الذهبية ،والفنان المغربي األكثر استماعا على تطبيق  .Spotifyنجح ابن منطقة بنجدية في الدارالبيضاء أن ُيحطم جميع األلقاب ُ
ويحقق
معظم النجاحات بعد إطالق ألبومه األول سنة  2021بعنوان  .Caméléonإلى جانب نجاحاته الوطنية ،وصل صدى ELGRANDE
 TOTOإلى العالمية بصفته المغني األكثر استماعا في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،وحقق ألبومه األول أكثر من  60مليون
استماع عبر العالم ،كما قالت عنه مجلة  TelQuelأنه «فنان مغربي يغزو العالم» ،وخصصت له غالف عدد شهر مارس الماضي .هذه
السنة ،يعود  ELGRANDE TOTOإلى مهرجان البولڤار لتجديد اللقاء مع جمهوره وإحياء حفل سيكون صاخبا بكل امتياز.
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الفنانيــن الضيوف
الســبت  1شــتنبر  - 2022ابتداء من 18H

الفائزفيالمرتبة الثانية
في الروك/ميطال

الفائز في المرتبة األولى
في الروك/ميطال

HOLD
THE BREATH

ميطال تقدمي
المغرب

تم تأسيس مجموعة  HOLD THE BREATHلموسيقى الميطال
التقدمي/بروجريسيف ميطال سنة  2011في مدينة الدار البيضاء ،وهم
متأثرون بالمجموعات األمريكية  As I Lay Dyingو Killswitch
 Engageو August Burns Redو .This or The Apocalypse
وقعت المجموعة ألبومها المصغر األول المكون من  4أغاني سنة
 2013بعنوان  ،Chaos Prevailsويستعدون إلطالق الثاني .ما بين
األلبوم األول والثاني أحيت المجموعة العديد من الحفالت في الدار
البيضاء وفاس ومكناس ،وكانوا من بين المشاركين في مسابقة
«الترومبالن» سنة  .2017تم تصوير آخر أعمالهم بعنوان Survival
داخل استوديو هبة في مدينة الدار البيضاء ،في إطار الدورة الثالثة من
برنامج  Hiba_Recفئة روك/ميطال.

ARKA’N ASRAFOKOR

أفرو ثراش ميطال
طوغو

منذ ما يقرب عشر سنوات ،اكتسبت  Arka ‘n Asrafokorمكانة مهمة على ساحة موسيقى الميطال العالمية ،فهي الفرقة الوحيدة التي
ُتقدم هذا النوع الموسيقي في غرب إفريقيا ،وفنها عبارة عن مزيج بين الثراش ميطال والسبيد ميطال والنيو ميطال والراب واإليقاعات
اإلقليمية التي تشمل غازو وبليكيتي .تجمع الفرقة التوغولية ،صاحبة ألبوم  Zã Keliالذي صدر في فبراير  ،2019بين الهيڤي ميطال وصدى
اإليقاعات واآلالت التقليدية ،وأغاني باللغة «إيوي» و اإلنجليزية وفي بعض األحيان بالفرنسية .تصف  ARKA’N ASRAFOKORنفسها بكونها
«مجموعة ميطال تستمد إلهامها من التقاليد والحكمة األفريقية .تتطرق لقيم عديدة مثل الشجاعة والشرف والعدالة ،وعن عودة اإلنسان إلى
الطبيعة .مجموعةعميقة الجذور،ستلتقي الجمهور المغربي داخل ملعب الراسينغ البيضاوي.
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BETWEENATNA

موسيقى الروك البديلة
المغرب

هل «الهندية» ُيمكن أن تكون موضوع أغنية جديدة؟ هل الدعوات ُيمكنها أن تعالج «الماء في الركابي»؟ هل الفكاهة ُيمكن أن تنصهر
في أغاني ميطال؟اإلجابات واضحة عندما نستمع إلى  .BETWEENATNAتم تأسيس المجموعة سنة  2011على يد أربع رواد
موسيقى الميطال والفوزيون في الدار البيضاء  ،Immortal Spirit, Reborn, Nekros, Darga, Hoba Hoba Spirit -وما ترونه
َ
اليوم هو نتيجة صداقة دامت  11سنة والخالصة مجموعة ميطال بالدارجة .المجموعة ُتقدم نفسها كـ«أحسن كروب في العالم».
َ
الضحك والمتعة مضمونة مائة في المائة مع عبد الصمد بورحيم على الغيثار ،وعوبيز في الغناء ،وسعيد ڭكمحة على غيثار الباص،
وسعيد منى على الطبول.

VADER

ديث ميطال
بولندا

يبدو أن أعضاء مجموعة  VADERالبولونية لموسيقى الديث ميطال عاشوا
أكثر من حياة واحدة ،فعلى امتداد  40سنة من العمل أطلقوا ما مجموعه 16
ألبوم وأحيوا العديد من الحفالت الموسيقية .المجموعة نجحت في تجاوز
الحدود البولونية لتصل إلى العالمية ،واليوم تعيش نجاح ألبومها األخير الذي
أطلقته سنة  2021بعنوان  .Solitude in Madnessمن أوروبا إلى أستراليا إلى
اليابان وأمريكا الجنوبية والواليات المتحدة ،وصوال إلى افريقيا ،حيث سيحيي
نجوم موسيقى الديث والثراش ميطال حفال صاخبا على مسرح البولڤار.
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الفنانيــن الضيوف
األحــد  2شــتنبر  - 2022ابتــداء من 18H

الفائز في المرتبة األولى
في فيزيون

JUBANTOUJA

الفائزفيالمرتبة الثانية
في فيزيون

إندي روك
المغرب

من وسط جبال األطلس المتوسط الشامخة إلى أجمل الخشبات
الفنية للمملكة ،تربط يوبانتوجا العالمين بحس فني .ازداد أيوب
نبيل ،الملقب بـ»يوبا» ،في منقطة آيت بوولي ،التي تنهال من التقاليد
األمازيغية وشعرها الراقي ،حيث مزج هذا الموروث بحبه وعشقه
لإلندي روك ،فجعل من لغته األم ،األمازيغية ،رافعة لممارسة شغفه
الجديد ،وهو المزيج الذي خرج إلى النور سنة  2016بأزيالل تحت اسم
مجموعة يوبانتوجا .خليط من العواطف والمشاعر الرقيقة ،دفعت
الجمهور إلى اإلقبال على هذا النوع الموسيقي ،ما دفع المجموعة
إلى إصدار ألبومها األول سنة  2019بعنوان إزدا ميمون ،الذي
ستلتقون معه على خشبة البولڤار.

L’ENTOURLOOP

بانغين هيب هوب إينا ياردي ستايل
فرنسا

مزيج من موسيقى الريغي والهيب هوب ،والكثير من األسرار ،هو الخليط الذي أعطانا  .L’Entourloopتأسست L’Entourloop
باشتراك بين كبار السن سير جيمس وكينغ جوني سنة  ،2015الذين أعطيا ألسلوب بانغين هيب هوب إينا ياردي ستايل طابعه الخاص
واالستثنائي ،عبر المزج بين الثقافة العتيقة والحوارات التاريخية لسينما الزمن الجميل .المجموعة من صانعي اإليقاعات بلمسة فرنسية
تنهال من التراث ،ضاعفت تعاونها ،وتمزج بين األساليب الموسيقية بطريقة فريدة :دوب ،ودانسهول ،والريغي ...هو سفر موسيقي
ينطلق من مدينة سانت إتيان ليصل إلى كينغستون ،مع محطات توقف في لندن ونيويورك ،واليوم تحط الرحال في مدينة الدار البيضاء
من أجل تقديم عرض ال يجب تفويته.
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& ALBOROSIE
SHENGEN CLAN

الريغي
إيطاليا/جامايكا

يمكن وصف  Alborosieبأنه ابن جامايكا أكثر من كونه إيطالي .الفنان غادر جزيرة سيسيليا حيث رأى النور ليستقر في بالد النجم الكبير
بوب مارلي ،وأصبحت موسيقى الريغي بالنسبة له أكثر من مجرد مهنة ،بل سبب وجوده في الحياة .من مدينة كينغستون ،حيث يستقر
منذ بداية األلفية الثانية ،تعرف عليه عشاقه عبر جميع أنحاء العالم .وبفضل تعدد مواهبه كممثل ومنتج وعازف على عدد من اآلالت
الموسيقية وديدجي ،يضاعف  Alborosieمن حضوره في عدد من الحفالت والمهرجانات العالمية ،ومنذ سنة  2008يقدم عروضا
فردية .بعد  10سنوات قام بإصدار ألبوم بعنوان  Unbreakableبالتعاون مع  .The Wailersموسيقى الريغي التي يقوم بأدائها هي
نمط حياة تدعو إلى احترام الموروث الذي تركه لنا القدماء ،مرورا بالروحانيات والعدالة والتحرر .وتطرق  Alborosieفي ألبومه األخير،
الذي حمل عنوان  ،For the cultureلجائحة كورونا ،وحركة « ،»Black Lives Matterوأيضا العنف الذي يمارسه رجال الشرطة.
الفنان اإليطالي ُيقدم ريغي ملتزم ،ويضرب لكم موعدا في النسخة العشرين من مهرجان البولڤار.

HOBA HOBA
SPIRIT

موسيقى الحيحة
المغرب

ال يمكن أن يختلف اثنان على أن فرقة هوبا هوبا سبيريت ترمز
إلى نضج الموسيقى المغربية الحضرية خالل عشرين سنة
من العطاء غير المنقطع .انطلقت هذه المجموعة من الدار
البيضاء سنة  ،1998و أصدرت  8ألبومات وشاركت في أكثر من
 600حفل فني في العشرات من دول العالم ،لكن أكثر من
ذلك كونت جمهورا من األوفياء الشغوفين بأغانيها الراسخة،
فكل األعمار يرددون كلمات األغاني عن ظهر قلب .إنها عناصر
ضرورية لنجاح موسيقى الحيحة أو موسيقى Powerhouse
إن صح التعبير ،كما وصفها الموقع األمريكي Broadway
.Worldموسيقى هوبا هوبا سبيريت عبارة عن مزيج بين
الموسيقى الحديثة واإليقاعات القبلية مغلفة بكلمات قوية
تناقش مشاكل المجتمع بذكاء وسخرية صادقة .هم من أبناء
البولڤاراألوفياء ،ومتواجدون اليوم لالحتفال معكم بالدورة
العشرين من المهرجان ،في سهرة تاريخية ستبقى راسخة حتى
بعد مرور  20سنة أخرى ،بنفس ينهال من إحدى مقطوعاتهم
األسطورية «ما عيناش مزال ..ما شبعناش مزال ..ما نسكتوش
مزال ..عشرين عام ومزال ...هاد الحيحة هي حياتنا».
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من  23شتنبر
إلى  02أكتوبر 2022
ينظم «السوق» بصيغة مؤقتة على هامش مهرجان البولڤار وأنشطته الموسيقية ،وقد تم التفكير في هذا النشاط في بادئ
األمر كمجال جمعوي و فضاء للتعبير.
بشكل سنوي ،يجتمع في فضاء النقاش للبولڤار جمعيات التنمية االجتماعية والثقافية وعشرات الهيئات والمبدعين
والفنانين ،على اعتبار أن التجمع يمزج بين السوق التضامني واإلبداع الحضري ،حيث يلتقي رسامو الكاريكاتور بالحرفيين
والمصممين ،ويعثر الباحثون عن كل ما هو قديم على كنوز عتيقة ،كما يلتقي محبي المانغا وألعاب الفيديو إلى جانب محبين
الكوسبالي.
السوق هو مكان يعج باأللوان وال ينحصر في األكشاك ،فهو متواجد على عشب الملعب ،حيث يلتقي الراقصون مع العبو
الخفة .هي دعوة للكبار والصغار أيضا للمشاركة في ورشات ينشطها فنانون وعارضون ،تحت الخيام كما في أرجاء المهرجان،
دون أن ننسى تذوق األطباق الشهية المقدمة في المنطقة المخصص لذلك.
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الســيرك والرقص
السيرك

فرقة
COLOKOLO

ورشات وتنشيط

فترة الظهيرة من مهرجان البولڤار تعني بالتحديد عروض
العبي الخفة والحركات البهلوانية من تقديم فرقة Colokolo
المغربية المعروفة بتقديمها لعروض السيرك الحضرية ،حيث
عادت إلمتاع الجمهور عبر عروض على أرضية ملعب الراسينغ
البيضاوي.
هي فرقة فنية رأت النور سنة  ،2013تتكون من خريجي المدرسة الوطنية للسيرك – شمسي ،حيث تقوم بعروض بطابع من االلتزام،
وتجمع بين فناني السيرك (العمود الصيني ،ألعاب الخفة ،واأللعاب البهلوانية) والمسرح والرقص.
التخصص المفضل للفرقة هو التأرجح على اللوح الكوري ،عبارة عن لوح وعمود معدني ،وهم الوحيدون الذي يمارسون هذه اللعبة في
المغرب .إنها فرقة معترف بها دوليا ،وعروضها شهيرة جدا منها «قهوة نص نص» و»ديربي» و»ساعي البريد» و»انظر إلى السماء» ،حيث
تعرضها باستمرار خارج المغرب .في النسخة العشرين من مهرجان البولڤار ستعكف الفرقة على تنظيم ورشات عمل للكبار والصغار
وتقديم عروض مثيرة وخالدة في الزمان والمكان.

تلتقــون مــع فرقة  COLOKOLOمن الجمعة  30شــتنبر
إلــى األحــد  2أكتوبر ابتداء من 16H30
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الرقص

LIQUID BRIDGE

ورشة ورقص

تهدف تعاونية  LIQUID BRIDGEالناشطة في المجال الفني والثقافي إلى إحداث جسور بين األجيال والجماهير من خالل الرقص
الحضري أو ما يسمى رقص الشارع .هو تجمع يدعو الجميع للرقص على موسيقى ديسكو-راب على أسطوانة  45لفة لحفالت الشارع
جنوب برونكس ،أحد أشهر أحياء مدينة نيويورك ،أو على مقطوعات العصر الذهبي للهيب هوب “...”Straight Outta Compton
وذلك بالتوازي مع اقتراح وتقديم ورشات العمل المنظمة ،وهو ما دفع إلى برمجتها على أرضية ملعب الراسينغ البيضاوي في الدورة
العشرين لمهرجان البولڤار.
ستسلط مجموعة  Liquid Bridgeيوم األحد  25شتنبر الضوء على المبتدئين ،من خالل اقتراح “ربط الطاقات” (Connecting
 ،)energiesعبارة عن ورشة لتعليم الخطوات األولى لتعلم الهيب هوب .األمر ال يتعلق فقط بتعلم حركات هذا الصنف الفني ،بل
أيضا بفهم أصول ومعاني رقص الشارع .وفي نهاية هذا الورش سيشاهد الجمهور ما تعلمه المتدربون على أرض الواقع عبر لوحة من
“رقص الهيب هوب االجتماعي”.
أما لالستمتاع بحركات ذوي الخبرة فسيكون ذلك ممكنا يوم األحد  2أكتوبر في إطار “ربط الجسور بين األجيال” عبر cypher/jam
للتالقي ،ولوحة بين الجيل القديم والجيل الجديد كتعبير عن الذكرى العشرين للبولڤار ،و أيضا منافسة للرقص ،إضافة إلى مسابقة
رقص البريك لألطفال ستجمع  8فتيان وفتيات.
كما يمكن االلتقاء بمجموعة  Liquid Bridgeفي سوق البولڤار لالستمتاع بعروض مفاجئة وجلسات تصوير بين األجيال ،ومسابقة
عن تاريخ الهيب هوب المغربي ،والعديد من المفاجئات.

الورشــة :يوم األحد  25شــتنبر ابتداء من الســاعة  16H30إلى 18H
الرقــص :يــوم األحد  2أكتوبر ابتداء من الســاعة 16H30
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برمجة الســوق
الســبت فاتح أكتوبر ابتداء من الســاعة 16H30

KUSSUF

إلكترو تجريبي
المغرب

مجموعة  - KUSSUFكسوفأو خسوف بالعربية ،هي تجمع
فني حول الموسيقى اإللكترونية البديلة والفنون الرقمية،
تأسس سنة  2019نتيجة تعاون بين فنانين من الدار البيضاء،
والهدف المنشود هو خلق ما يشبه تأثير المحاذاة بين الشمس
واألرض والقمر عبر الجمع بين أصناف فنية مختلفة ،مثل األفالم
القصيرة والعروض متعددة التخصصات ،وخلط الفن الرقمي
و  ...mappingوعلى العموم ،فأنواع الكسوف الذي تطمح له
المجموعة هي حسية وموسيقية .وتضرب موعدا مع الجمهور
الواسع في فضاء السوق الخاص بالبولڤار من خالل موسيقى مع
حفل نموذجي سيقدمها المنتجان  Chryzalidو .Archidi

ANÏA

إلكترو
المغرب

إن عالم  Anïaيمكن مقارنته بـ«رحلة في الفضاء» ،حيث تمتزج
الذبذبات بإيقاعات جوية وأصوات الكون الغامضة .إنه صنف
من أصناف الروك/ميطال ينهال من الثقافة األمازيغية ،مصدره
شابة ولجت عالم تنسيق األغاني بقدراتها الشخصية وفي نفس
الوقت كمنتجة ،تقيم في الدار البيضاء ،وتجد إلهامها في مختلف
الثقافات والعصور واألنواع الموسيقية .تشارك  Anïaمنذ 2018
في الحفالت الخاصة ومهرجانات الموسيقى اإللكترونية في
المغرب ،وهي أيضا عضو في تجمع  DISS-RUPTبين 2019
و ،2020وتشتغل حاليا على ألبومها المصغر.

األحــد  2أكتوبر ابتداء من الســاعة 16H30

SNOOPY RETRO CASSETTA
ريمكس من النوستالجيا  -المغرب

يتمتع بدرالدين هوتار بكم هائل من المواهب ،فهو عاشق لفن السيرك ومعروف
في ساحة الفن الحضري باسمه الفني  Snoopyومن خالل مجموعته
 ،Colokoloوفي الوقت نفسه يزاول موهبته الثانية وهي الموسيقى وباألخص
 Retro Cassettaأي إعادة ريمكس مقطوعات الثمانينيات و التسعينيات
وبدايةاأللفيةالثانية.
ومن أجل هذا النمط الفني الذي يمزج بين األمس واليوم ،استطاع الفنان جمع
أكثر من  120ألف شريط مغربي وجزائري وليبي ،يحتوي على كنوز موسيقى
لشمال إفريقيا ،انطالقا من الشعبي والراي مرورا بالراب والروك وموسيقى
كناوة.
ومن الهواية إلى تنسيق األغاني ،اكتشف  Snoopyعشقه لهذه األشرطة التي
بدأت تدخل طي النسيان ،فقرر رقمنتها والعمل عليها عن طريق ريمكس ،لضخ
الحياة فيها والحفاظ على هذا التراث الصوتي المغاربي.
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DJ REDSHIRT LIQUID BRIDGE
موسيقى مواجهات الرقص

لمرافقة رقصة  cypherالتي ستنظمها مجموعة
 ،Liquid Bridgeسيقف  DJ REDSHIRTوراء جهاز
دمج الموسيقى من أجل اقتراح «سفر عبر الزمن»
في رحلة نجومها الوقت واألصوات .الفنان هو ابن
مدينة القنيطرة وعضو فريق المدرسة اإليجابية،
حاصل على الجائزة الكبرى Moroccan Champ
 DJسنة  ،2018سيرقص على نغماته راقصي الهيب
هوب والفانك واآلفروبيت ،من أجل خلق لوحات
ستظل راسخة في األذهان ،ورقصات فري ستايل
بين األجيال .انضموا إليها لالستمتاع بلحظات من
الرقص الجماعي.
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األنشــطة الموازية
منذ  ،2017أصبح لپيتش  L’PITCHموعدا ال محيد عنه في مهرجان لبولڤار .يتعلق األمر بفضاء يمنح اإلمكانية للكبار
والصغار فرصة لقاء الفاعلين الثقافيين .إذا كان الهدف من النسختين األولى والثانية هو تعزيز المبادرات والمشاريع
الفنية والثقافية في الدار البيضاء والمدن المحيطة بها ،فإن النسخة الحالية تهدف إلى االستماع والتفكير مع
الجمهور الشبابي.
وألجل هذا الغرض ،سيعمل لپيتش على خلق روابط بين الحدث وما يخلق الحدث عن طريق لعبة محطات حقيقية
لإلجابة على سؤال واحد :هل يمكننا التفكير في المهرجان كأنه لعبة؟
وعلى وجه التحديد ،سيشرف العشرات من المهنيين في المجال الثقافي على مرافقة مجموعة من الشباب بين 14
و 22سنة ،بهدف تقريبهم من كيفية تهيئ المهرجان والمهن التي ساهمت في إنشائه .هي لحظة حميمة يتم فيها
التبادل والتواصل والمشاركة ،وفق ما يتماشى مع روح هذه الدورة العشرين.

مــن  23إلــى  25شــتنبر في ملعب الراســينغ البيضاوي
ابتداء من الســاعة  16H00إلى الســاعة 17H30

لقاء
جيل لكالم ,شعراء حضريون
نشر كتاب «جيل لكالم  -شعراء حضريون» سنة ،2017و هو يركز على «المشهد الموسيقي الجديد» المغربي الذي
بزغ نوره في منتصف التسعينيات .من أجل االستمرار في تتبع هذه الظاهرة الفنية عمل مؤلفو هذ ا العمل ،وهما
دومينيك كوبي وأمينحامة ،على االهتمام أكثر بنصوص وكلمات هذا الجيل ،وبالخصوص حول ماذا يقولون؟
وماذا يغنون وبأي لغة؟
وعملت كل من دومينيك كوبي ،عالمة اللغويات االجتماعية ،ومتخصصة في الدارجة المغربية واألستاذة الفخرية
للغة العربية المغاربية في معهد اللغات والحضارات الشرقية بباريس ،التي هي أيضا كتابة الفيلم الوثائقي Casa
 ،Naydaإلى جانب أمين حامة ،المناضل في المجال الثقافي ورائد في المشهد الموسيقى المغربية في صنف
الفيزيون والميطال ،ومدير مشروع في مؤسسة هبة ،على بعث الروح في هذا العمل ،دون اإلغفال أن الكاتبين
يتحدران من األسرة الكبيرة لمهرجان البولڤار ،حيث كانوا موجودين منذ االنطالقة األولى وساهموا بكل ما لديهما
في إنجاح محطاته.
وسينظم لقاء على هامش «جيل كالم» في فضاء لپيتش  ،L’Pitchوذلك من أجل إعادة اكتشاف القصص التي
يحتويها ،والكلمات التي اختارها الشباب للتعبيرعن أنفسهم من خالل الموسيقى.

األحد  25شــتنبر
من الســاعة  16H30إلى الســاعة 18H

FOCUS
زيارات بيداغوجية :الترحيب بالمستقبل
ينظم البولڤار ،منذ عدة سنوات ،زيارات بيداغوجية للشباب المتمدرس ،بهدف تعريفهم بمهن المهرجان ،وذلك بشراكة
مع دور الشباب بمقاطعة الحي الحسني ،التي يقع على ترابها ملعب الراسينغ البيضاوي ،مكان تنظيم هذه التظاهرة
الفنية والثقافية .ويستقبل القائمون على البولڤار كل سنة حوالي  200شابة وشاب ،لتعريفهم بالمهن المتعلقة
بالمسرح والتواصل والثقافة واإلعالم ،وكل ما يدخل في إحداث هذا المهرجان بصفة عامة.
ومنذ سنة  ،2017تم توسيع هذه الزيارات البيداغوجية لتشمل جمهور من المهنيين الشباب الذين يزاولون تكوينهم
في مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل  ،OFPPTلتقريبهم من الفرص المهنية ،وإغناء ثقافتهم العامة والفنية،
ولما ال ،تشجيعهم الختيار المهن المكونة للمهرجان.
فترة المهرجان هي مساحة زمنية ومكانية مناسبة تستقبل فيها فرق البولڤار ،من تقنيين إلى مسؤولي التواصل
والحراس  ،مجموعة من الزوار ،واالقتراب من مهنهم واإلجابة عن أسئلتهم .وسيلتقي الزوار الشباب كذلك مع
المنظمين والفنانين الحاضرين ،لفهم أكثر التحديات وطريقة عمل المهرجان ،والمشاركة في ورشات العمل المنظمة
على هامشه.
وخالل الدورات الثالثة األخيرة من المهرجان ،استضاف البولڤار  620شابة وشاب.هذه السنة ،من المنتظر استقبال
 200فرد ينتمون لـ  8دور شباب ،ومركز للشباب ومركزين للتكوين المهني.

تسلط قناة البولڤار (راديو البولڤار سابقا) منذ عشر سنوات الضوء على كواليس المهرجان ،وتقرب الجمهور الذي لم
يستطع الحضور من األجواء ،وذلك عبر كبسوالت مصورة وحوارات حصرية ،الهدف منها التعرف على انطباعات الفنانين
عن قرب ،وكذلك المهنيين والمتطوعين الذين يقفون وراء المهرجان.
وفي هذه الدورة تستعد قناة البولڤار إلطالق برمجة تضاهي حجم المهرجان ،تشمل برامج خاصة وكبسوالت .القناة
ستلتقي بالفنانين والفاعلين الثقافيين والعارضين والجمهور ،كما لو أن المشاهدين في عين المكان .تجربة فريدة بروح
عالية ومشاعر فياضة وتشويق مضمون .هي فقرات تلتقون معها في مواقع التواصل االجتماعي وقناة المهرجان على
اليوتيوب.
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التكوين
بين  26و 29شــتنبر

بالبولتيــك ،لوزيــن ،التيكنوبــارك
و ملعــب الراســينغ البيضاوي
سمعة مسابقة "الترومبالن" تنهال باألساس من قوته في الكشف عن المواهب ومنحهم فرصة اللعب على
مسرح البولڤار في الفترة األولى من العرض ،لكن أيضا يمتاز بكونه يتيح اإلمكانية لتكوينالفائزين ،ما يمنحهم
مفاتيح مهن المستقبل.
وبناء على ما سبق ،وخالل ثالثة أيام ،ستتاح الفرصة للمجموعات الست الفائزة بمسابقة "الترومبالن" من
الولوج إلى ورشات العمل المنظمة من طرف المهنيين ،لفهم ،بطريقة ملموسة كل جوانب المهنة.
ورشة التواصل :ورشة تسلط الضوء على إحداث هوية للمجموعة الغنائية وللفنان من خالل معرفة طريقة
كتابة الملف الصحفي ،وكيفية استخدام مواقع التواصل االجتماعي.
ورشة التعبير الجسدي :تمكن هذه الورشة المجموعات الغنائية من استعمال الجسد كوجه للكلمات
والتواصل على خشبة المسرح ،والعمل على الجسد والفضاء المحيط ،واللعب على الخشبة بكل أريحية.
ورشة الكتابة :هو تكوين في كل العناصر التقنية للكتابة و اإلبداع ،والعصف الذهني الذي يمكن من توسيع
مساحة اشتغال الفنانين ومساعدتهم على تنويع مصادر اإللهام ،والجمع بين اللغات.
ورشة تقنيات اإلضاءة المسرحية :هي إمكانية للتعرف على عمل غرفة التحكم في اإلضاءة ،والتقنيات
المرتبطة بالعرض الفني وهندسة اإلضاءة.
الورشة التقنية :هو روش يتيح كيفية تحرير وقراءة البطاقة التقنية ،وتكييفها مع متطلبات المجموعة
والخشبة ،وفهم هيكل الحفلة الموسيقية ،وتعلم التواصل مع التقنيين ،ومعرفة كيفية إجراء التعديالت خالل
االستعدادات قبل الحفل.
ورشة التقنيات الصوتية :تمكن من تجويد وتحسين طريقة الغناء ،وتحسين إدارة األداء الصوتي ،وتنظيم
عمل الكورال ...
ورشة عمل حقوق التأليف :هي مبادرة جد مهمة ،يمكن اعتبارها ضرورة ملحة للتعرف على حقوق التأليف،
وواجبات والتزامات الفنان ،وفهم السياق المحلي ...

STADE R.U.C
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جمعيــة التربية
الفنيــة والثقافيــة البولفــار
جمعية التربية الفنية والثقافية البولڤار "  "EAC-L’BOULVARTهي جمعية غير ربحية تنشط
في إطار تنمية الموسيقى الحديثة بكل أنواعها والثقافة الحضرية في المغرب .تنظم منذ سنة
 1999أنشطة تدور حول اكتشاف ومرافقة الشباب من خالل تنظيم حفالت وتداريب و ورشات
ولقاءات و مهرجانات (مهرجان البولڤار ،مسابقة الترومبالن ،BoulvarDoc ،صباغة باغة،
مهرجان فن الشارع بالبيضاء ،ومهرجان جدار -فن الشارع بالرباط.)...
أحدثت الجمعية سنة  2010البولتيك ،أول مركز للموسيقى المعاصرة المغربية ،وهو أيضا
الجهة الناشرة لـ"الكناش" ،إصدار جماعي مخصص لإلبداع البديل ،وكل التخصصات المتدخلة
فيه.

البولتيك..
مركــز الموســيقى المعاصرة
يعتبر البولتيك مركزا موجها للفنانات والفنانين المتواجدين في المشهد الفني البديل
والمعاصر ،وهو مكان للقاء والتبادل والتداريب ولعب الموسيقى .البولتيك هو أول
مركز للموسيقى المعاصرة المغربية ،في الوقت نفسه مكان للعمل والتبادل وإعطاء
المشورة والنصح للمجموعات والفنانين الناشطين في المشهد الحضري .يضم المركز
 3استوديوهات للتداريب مجهزة ،وقاعة للسهرات الموسيقية ،و استوديو راديو ،وغرفتي
تدريب ،واستوديو تسجيل.
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