SEASON 2019 - 2020
SEPTEMBER - APRIL

٢٠٢٠ - ٢٠١٩ مـو�سـم
 �أبريل- �سبتمرب

SEASON 2019 - 2020
The Royal Opera House Muscat’s ninth season offers a huge array of
innovative productions, world premieres, Arab music, revivals of much
loved classics, orchestral concerts and exciting international shows
supported by a diverse range of events and exhibitions for people of
all ages.
This season sees ROHM’s world premiere of the Davide Livermore
directed Die Zauberflöte, an exciting re-visioning of Mozart’s great
classic, set in the landscape of Oman. After the incredible success of
the past season, ROHM’s masterpiece Lakmé begins to tour the world
and we continue to build on this foundation of in house production
while also enjoying collaborations and co-productions with world
class opera houses: Bizet’s Carmen starring the world famous tenor
José Cura; Puccini’s La Bohème; Donizetti’s Anna Bolena; Rossini’s
L’Inganno Felice; Banevich’s The Story of Kai and Gerda; and, Ravel’s
L’Enfant et les Sortilèges, spanning a glorious 200 year period of Italian,
French, Austrian and Russian opera.
We celebrate the symphonic repertoire with some of the greatest
orchestras in the world; the London Symphony Orchestra, the
Filarmonica della Scala, the Orchestra of the Bolshoi Theatre, the
Orchestra of Teatro Colón Buenos Aires and the voices of great stars
such Leo Nucci, Katherine Jenkins and Thomas Hampson.
We span continents with classical, modern and folk dance shows: the
Bolshoi Ballet, the National Ballet of China, Cairo Opera Ballet, the
Sukhishvili Georgian National Ballet and an epic Indian musical feast in
Mughal-e-Azam.
The season is balanced by a rich Arabic programme which reflects
this exciting energy. The great Emirati performer, Ahlam, shares the
season with a world premiere of an Arab opera Tarh El Bahr, The Sea
Treasures by Monir Elweseimy. Iconic oud player of his generation,
Marcel Khalife, is among a host of glittering Arab stars including Najwa
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٢٠٢٠ - ٢٠١٩ مو�سم
تك�ش��ف دار الأوب��را ال�س��لطانية م�س��قط يف مو�س��مها التا�س��ع ع��ن جمموع��ة
 و�إحي��اء,�ضخم��ة م��ن الأعم��ال الفني��ة والعرو���ض العاملي��ة واملو�س��يقى العربي��ة
العدي��د م��ن الكال�س��يكيات املحبوب��ة واحلف�لات الأورك�س�ترالية والعرو���ض العاملي��ة
امل�ش��وقة املدعوم��ة الت��ي حتم��ل يف ثناياه��ا فعالي��ات ومعار���ض منوع��ة للجمه��ور م��ن
. خمتلف الأعمار
ه��ذا املو�س��م �سيك�ش��ف ال�س��تار ع��ن العر���ض العامل��ي لرائع��ة موت�س��ارت
الكال�س��يكية �أوب��را «الن��اي ال�س��حري» للمخ��رج دافيدي��ه ليفرم��ور ال��ذي
 وعق��ب النج��اح،�س��يب�صر الن��ور يف حلت��ه اجلدي��دة بالطاب��ع العم��اين الأ�صي��ل
 �س��تنطلق،املذه��ل ال��ذي حققت��ه يف العر���ض العامل��ي خ�لال املو�س��م املا�ض��ي
 و�س��نتابع،حتف��ة دار الأوب��را ال�س��لطانية م�س��قط �أوب��را «الكمي��ه» يف جول��ة عاملي��ة
م�س�يرتنا ب�إنت��اج العرو���ض الفني��ة بال��دار �إل��ى جان��ب الإ�س��تمتاع بالتع��اون
والإنت��اج امل�ش�ترك م��ع دور الأوب��را العاملي��ة الرائ��دة لن�أت��ي ب�أعم��ال منوع��ة م��ن
 والرو�س��ية الت��ي متت��د �أ�صوله��ا، والنم�س��اوية، والفرن�س��ية،الأوب��رات الإيطالي��ة
 «كارم��ن» لبيزي��ه م��ن بطول��ة التين��ور العامل��ي: وت�ش��مل،ع�بر مائت��ي ع��ام
، و «�آن��ا بولين��ا» لدونيزيت��ي، و «البوهيمي��ة» لبوت�ش��يني،امل�ش��هور خو�س��يه ك��ورا
 و «الطف��ل، و «حكاي��ة كاي وغ�يردا» لبانيفيت���ش،و«اخلط ��أ ال�س��عيد» لرو�س��يني
.وال�سحر» لرافيل
،كم��ا نحتف��ي بامل�ؤلف��ات ال�س��يمفونية م��ع ك�برى الف��رق الأورك�س�ترالية يف الع��امل
، و�أورك�س�ترا دي�لا �س��كاال الفيلهارموني��ة، �أورك�س�ترا لن��دن ال�س��يمفونية:مث��ل
 و�أورك�س�ترا تيات��رو كول��ون م��ن بوين���س،و�أورك�س�ترا م�س��رح بول�ش��وي
 وكاثري��ن، �إل��ى جان��ب جن��وم الأوب��را العاملي�ين مث��ل لي��و نوت�ش��ي،�آيري���س
. جينكينز وتوما�س هامب�سون
،و�س��نجول الق��ارات بالعرو���ض الكال�س��يكية واحلديث��ة والإ�س��تعرا�ضات الفلكلوري��ة
 وامل�س��رح الوطن��ي م��ن،ون�أتيك��م بعرو���ض البالي��ه م��ن م�س��رح بول�ش��وي
 وبالي��ه �سوخي�ش��فيلي الوطن��ي م��ن، وبالي��ه دار الأوب��را امل�صري��ة،ال�ص�ين
. «  وامللحمة الإحتفالية الهندية «املغويل العظيم،جورجيا
يت��زن ه��ذا املو�س��م بالربام��ج العربي��ة الغني��ة الت��ي تعك���س ه��ذه الطاق��ة
 حي��ث تط��ل الفنان��ة الإماراتي��ة �أح�لام عل��ى م�س��رح دار الأوب��را،ال�س��احرة
 وللم��رة الأول��ى ي�أتيك��م العر���ض العامل��ي الأول للأوب��را،ال�س��لطانية م�س��قط
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Karam with Marwan Khoury, and Yosra Mahnouch with Marwa Nagi,
presenting concerts dedicated to the vibrant genre of Arab music. The
much loved Samira Said, guest features at our annual celebration of
Omani women, followed by a solo concert designed to entertain her
many fans.
This season also sees the growth of Omani participation as the Royal
Oman Symphony Orchestra performs for the Arab opera and alongside
Marwan Khoury in concert. We see increasing numbers of Omani extras
in opera performances and in the participation of Omani schools and
university students in educational events.
Drawing together classical traditions with new productions, and
continuing to develop an engaging and diverse programme for our
global audience, this season connects Latin American and Mexican
inspirations with Che Malambo, the dynamic Argentinian dance
phenomenon, and the Aztec inspired Technochtitlan de Puebla Mexico.
We embrace the East with shows from Japan and Taiwan, and the
West with waltzes from Vienna defining the truly global reach of ROHM,
reinforced by the second edition of the Oman World Folk Music Festival.
The Education and Outreach department presents a broad programme
of events, most of which will take place in the House of Musical Arts
including opera for families, concerts, workshops, open house events,
family activities and school performances.
Season 2019/2020 at the Royal Opera House Muscat celebrates
Western and Arab tradition and supports emerging talents, proudly
continues to host at the opera house while developing the programme
for the new House of Musical Arts* and welcomes established world
class companies while ensuring ROHM’s place on the world stage of
opera, ballet and musical performance.
* Performances at the House of Musical Arts are identified within the booklet by this border:
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 �إل��ى جان��ب كوكب��ة م��ن النج��وم،العربي��ة «ط��رح البح��ر» ملن�ير الو�س��يمي
الع��رب الذي��ن �س��ت�صدح �أ�صواته��م يف احلف�لات الطربي��ة العربي��ة منه��م ع��ازف
 وي�س��را، وجن��وى ك��رم وم��روان خ��وري،الع��ود القدي��ر مار�س��يل خليف��ة
 كم��ا �س��تظهر الفنان��ة املحبوب��ة �س��مرية �س��عيدة،حمنو���ش وم��روى ناج��ي
 يعقبه��ا حف��ل،�ضيف � َة لل�ش��رف يف احتفالن��ا ال�س��نوي بي��وم امل��ر�أة ال ُعماني��ة
.فني خم�ص�ص لإمتاع م�ستمعيها وحمبيها
 حي��ث �ستن�ش��ر،و�سي�ش��هد ه��ذا املو�س��م ظه��ور ًا �أك�بر للفن��ان ال ُعم��اين
الأورك�س�ترا ال�س��يمفونية ال�س��لطانية ال ُعماني��ة �ص��دى �أنغامه��ا يف �أوب��را ط��رح
 كم��ا �س��تت�ألق الأورك�س�ترا يف احلف��ل الغنائ��ي م��ع الفن��ان م��روان،البح��ر
 كذل��ك ف�إنن��ا ن�ش��هد متي��ز م�ش��اركات ال�ش��باب ال ُعم��اين عل��ى امل�س��رح،خ��وري
بزي��ادة �أع��داد ممثل��ي الكومبار���س يف العرو���ض الأوبرالي��ة ومب�ش��اركات
.طلبة املدار�س ال ُعمانية واجلامعات يف الفعاليات التعليمية
ي�س��تقطب ه��ذا املو�س��م التقالي��د الكال�س��يكية والعرو���ض اجلدي��دة بينم��ا
 ه��ذا املو�س��م،نوا�ص��ل تطوي��ر برنام��ج فن��ي من��وع وج��ذاب للجمه��ور العامل��ي
ي�ص��ل ب�ين �أمري��كا الالتيني��ة والإب��داع املك�س��يكي م��ع ظاه��رة الأداء الديناميك��ي
الأرجنتين��ي «ت�ش��ي ماالمب��و» والعر���ض امل�س��توحى م��ن ح�ض��ارة الأزت��ك
.« «تينيوت�ش��تيتالن م��ن بويب�لا يف املك�س��يك
 كم��ا نحت�ض��ن الغ��رب بالفال���س،نحت�ض��ن ال�ش��رق بعرو���ض م��ن تاي��وان والياب��ان
م��ن فيين��ا ونح��دد تو�س��ع دار الأوب��را ال�س��لطانية م�س��قط الواقع��ي العامل��ي
.ال��ذي تع��ززه الن�س��خة الثاني��ة ملهرج��ان ُعم��ان العامل��ي للمو�س��يقى ال�ش��عبية
�أم��ا دائ��رة التعلي��م والتوا�ص��ل املجتمع��ي ف�س��تقدم برناجم � ًا متكام�ل ًا م��ن
الفعالي��ات الت��ي �س��تقام �أغلبه��ا عل��ى م�س��رح دار الفن��ون املو�س��يقية* وت�ش��مل
 وفعالي��ات، وور���ش العم��ل، واحلف�لات، عرو���ض الأوب��را للعائ�لات:ه��ذه الربام��ج
. والأن�شطة العائلية،البيت املفتوح
 ب��دار الأوب��را ال�س��لطانية م�س��قط بالتقالي��د العربي��ة2020/2019 يحتف��ي مو�س��م
 وتدع��م املواه��ب ال�صاع��دة كم��ا تفخ��ر ب�إ�س��ت�ضافة الف��رق الفني��ة،والغربي��ة
.العاملي��ة والفنان�ين عل��ى م�س��ارحها
: *عرو�ض دار الفنون املو�سيقية حمددة من خالل هذه الرمز
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�سبتمرب ٢٠١٩

كارمن

SEPTEMBER 2019

�أوبرا جلورج بيزيه
�أداء م�رسح تياترو كولون يف بوين�س �آيري�س
الأربعاء  11اخلمي�س  12ال�سبت  14ال�ساعة  7:00م�سا ًء امل�ستوى الذهبي
تع��ود �أوب��را «كارم��ن» لبيزي��ه بديكوراته��ا املذهل��ة عل��ى م�س��رح دار الأوب��را ال�س��لطانية
م�س��قط من��ذ املو�س��م الإفتتاح��ي ،وبا�س��تعرا�ض �إبداع��ي جدي��د م��ن ت�صمي��م �ش��ركة
�أنطوني��و غادي���س� .س��يت�ألق التين��ور خو�س��يه ك��ورا �أح��د �أف�ض��ل مطرب��ي الع�ص��ر يف
دور «دون خو�س��يه» اجلن��دي ال�س��اذج ال��ذي يغ��رم بكارم��ن الغجري��ة النزوي��ة الت��ي
جت�س��د �ش��خ�صيتها امليت��زو �س��وبرانو الفاتن��ة �إلين��ا ماك�س��يموفا ،و�س��ت�ؤ ّدي ال�س��وبرانو
�أنيت��ا هارتي��غ دور ميكاي�لا اللطيف��ة .يتال�ش��ى كل �ش��يء عندم��ا تهج��ر كارم��ن دون
�سيج�س��د �ش��خ�صيته الباريت��ون
خو�س��يه لأج��ل م�ص��ارع الث�يران اجل��ذاب �إ�س��كامييو ال��ذي
ّ
يورغي��ه بيتي��ان� .س��يق ّدم فري��ق عم��ل م�س��رح تياتروكول��ون يف بوين���س �آيري���س ،والأورك�س�ترا
واجلوق��ة بامل�س��رح �أوب��را كارم��ن حت��ت قي��ادة املاي�س�ترو املع��روف �آنطونيلل��و �آليمان��دي 0
عمل من �إنتاج دار الأوبرا ال�سلطانية م�سقط
تقام حما�ضرة «ماقبل العر�ض» قبل العر�ض ب�ساعة حلاملي التذاكر فقط
م�ساء
7:00
ال�ساعة
�سبتمرب
من
9
يف
والتمر
القهوة
م�ساء ،وجل�سة
ً
تقام فعالية املندو�س يف  8من �سبتمرب ال�ساعة ً 7:00

CARMEN

OPERA BY GEORGES BIZET
PERFORMED BY TEATRO COLÓN BUENOS AIRES
GOLD EVENT

7:00 PM

14 SATURDAY

12 THURSDAY

11 WEDNESDAY

Bizet’s opera Carmen returns with grand sets from ROHM’s inaugural season
and brilliant new choreography by the Antonio Gadès Company. One of the
greatest tenors of our time, José Cura, will sing Don José, a naïve soldier who
loses his heart to the capricious Carmen, sung by charismatic mezzo-soprano
Elena Maximova. Anita Hartig plays Micaela and George Petean plays the
glamorous toreador Escamillo. Carmen will be performed by the prestigious
Teatro Colón Buenos Aires, conducted by Antonello Allemandi.
An ROHM production.
)A pre-performance talk will take place 1 hour prior to the performance. (For ticket holders only.
Al Mandoos on 8th September at 7:00 pm. Coffee and Dates on 9th September at 7:00 pm.
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٢٠١٩ �سبتمرب

�سيمفونية بيتهوفن التا�سعة

SEPTEMBER 2019

�أداء �أورك�سرتا وجوقة م�رسح تياترو كولون
بوين�س �آيري�س
حتت قيادة خو�سيه كورا
 م�سا ًء امل�ستوى الربونزي7:00  ال�ساعة13 اجلمعة

تعت�بر رائع��ة بيتهوف��ن الأخ�يرة ال�س��يمفونية التا�س��عة يف �س � ّلم ري ال�صغ�ير ت�صني��ف
 بكوراله��ا اخلتام��ي املتق��د حما�س � ًا «�أن�ش��ودة الف��رح» �إح��دى �أب��رز الإجن��ازات125
 ترتج��م �أورك�س�ترا وك��ورال تيات��رو كول��ون,املبتدع��ة يف تاري��خ املو�س��يقى الغربي��ة
 وعظم��ة ه��ذا العم��ل،يف بوين���س �آيري���س حت��ت قي��ادة خو�س��يه ك��ورا روع��ة وبراع��ة
0 و�ست�ش��دو �أربع��ة �أ�ص��وات م��ن نخب��ة جن��وم الأوب��را ب�أن�ش��ودة الف��رح،الفن��ي

تقام حما�ضرة «ماقبل العر�ض» ب�ساعة حلاملي التذاكر فقط
 م�سا ًء7:00  من �سبتمرب ال�ساعة9 تقام جل�سة القهوة والتمر يف

BEETHOVEN’S NINTH SYMPHONY

PERFORMED BY THE ORCHESTRA AND CHOIR OF TEATRO COLÓN
BUENOS AIRES
CONDUCTED BY JOSÉ CURA
13 FRIDAY

7:00 PM

BRONZE EVENT

Beethoven’s last great masterpiece, Symphony No. 9 in D minor, Op. 125 with
its rousing choral finale, Ode to Joy, stands as one of the supreme achievements
in the history of Western music. The orchestra, choir and soloists of the Teatro
Colón Buenos Aires under the baton of José Cura do justice to the complexity,
magnificence and grandeur of this work, expressing the noble ideals that
inspired the composer. The four soloists in Ode to Joy are gloriously sung by
singers from Teatro Colón Buenos Aires.
A pre-performance talk will take place 1 hour prior to the performance. (For ticket holders only.)
Coffee and Dates on 9th September at 7:00 pm.
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�أورك�سرتا ديال �سكاال الفيلهارمونية
حتت قيادة ميون فون ت�شونغ
بالإ�شرتاك مع عازف البيانو �آلك�ساندر رومانوف�سكي
الثالثاء  ١٧الأربعاء  ١٨ال�ساعة  7:00م�سا ًء امل�ستوى الربونزي
الأوبرا ال�سلطانية :دار الفنون املو�سيقية
ت�أ�س�س��ت �أورك�س�ترا دي�لا �س��كاال الفيلهارموني��ة ع��ام  1982عل��ى ي��د املو�س��يقار
العظي��م كالودي��و �آب��ادو لت�ضي��ف بع��د ًا �س��يمفوني ًا �إل��ى م�س��رح تيات��رو �آال �س��كاال
املرم��وق يف ميالن��و .يف احلف��ل الإفتتاح��ي لعرو���ض الأورك�س�ترا �س��يق ّدم املاي�س�ترو
املع��روف مي��ون ف��ون ت�ش��ونغ كون�ش�يرتو البيان��و الثال��ث يف �س��لم ري ال�صغ�ير
لراخماني��وف ،وتليه��ا ال�س��يمفونية الرابع��ة لت�شايكوف�س��كي يف �س��لم م��ي ال�صغ�ير،
ويف الليل��ة التالي��ة �س��يق ّدم ت�ش��ونغ مقدم��ات مو�س��يقية من ّوع��ة ،ومقطوع��ات ق�ص�يرة
�أ ّلفه��ا كب��ار املو�س��يقيني مث��ل :رو�س��يني ،وف�يردي ،وبوت�ش��يني ،ومعزوف��ة دفورج��اك
املعروف��ة «�س��يمفونية الع��امل اجلدي��د رق��م  9يف �س��لم �ص��ول ال�صغ�ير«0

FILARMONICA DELLA SCALA

CONDUCTED BY MYUNG WHUN CHUNG
WITH THE PARTICIPATION OF PIANIST ALEXANDER ROMANOVSKY
BRONZE EVENT

7:00 PM

17 TUESDAY 18 WEDNESDAY
HOUSE OF MUSICAL ARTS

Filarmonica della Scala was established in 1982 by the great conductor
Claudio Abbado to add a symphonic dimension to the illustrious Teatro alla
Scala di Milano. In the opening concert, world renowned conductor Myung
Whun Chung will present Rachmaninoff’s Piano Concerto No. 3 in D minor
with pianist Alexander Romanovsky, followed by Tchaikovsky’s Symphony No.
6 in B minor, Pathétique. On the following night Chung will present various
overtures and intermezzi by Rossini, Verdi and Puccini, and Dvořák’s famous
New World Symphony, No. 9 in E minor.

10

�سبتمرب ٢٠١٩

SEPTEMBER 2019

٢٠١٩ �سبتمرب

مار�سيل خليفة

SEPTEMBER 2019

 م�سا ًء امل�ستوى الذهبي7:00  ال�ساعة٢٧  اجلمعة26 اخلمي�س
 دار الفنون املو�سيقية:الأوبرا ال�سلطانية
 وع��ازف الع��ود امل�ش��هور مار�س��يل خليف��ة مبهارت��ه املذهل��ة،ي�ش��تهر امللح��ن اللبن��اين
 و�أحا�سي���س املو�س��يقى الكال�س��يكية، �إذ يح�ترف تعقي��دات،يف الع��زف عل��ى �آل��ة الع��ود
 ُعزف��ت �أعمال��ه املو�س��يقية يف الع��امل العرب��ي.العربي��ة بتج��اوزه قيوده��ا املعه��ودة
 ق � ّدم. والوالي��ات املتح��دة،كم��ا ُعزف��ت عل��ى العدي��د م��ن امل�س��ارح العريق��ة ب�أوروب��ا
مار�س��يل خليف��ة عر�ض��ه الأول عل��ى م�س��رح دار الأوب��را ال�س��لطانية م�س��قط يف ع��ام
 ويتو ّق��ع �أن تك��ون عودت��ه يف �ش��هر �س��بتمرب الق��ادم �إح��دى العرو���ض الب��ارزة،2015
. ف��ى ه��ذا املو�س��م
 م�سا ًء7:00  من �سبتمرب ال�ساعة24 تقام جل�سة القهوة والتمر يف

MARCEL KHALIFE
26 THURSDAY 27 FRIDAY
HOUSE OF MUSICAL ARTS

7:00 PM

GOLD EVENT

The highly acclaimed Lebanese composer and oud player, Marcel Khalife is
known for his remarkable skill in playing the oud. He masters the intricacies
and emotion of classical Arab music, while transcending its conventional
restrictions. His orchestral works have been performed across the Arab
world and in prestigious venues in Europe and the USA. Marcel Khalife first
performed at the Royal Opera House Muscat in 2015. His return this September
is anticipated as one of the early highlights of the season.
Coffee and Dates on 24th September at 7:00 pm.
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٢٠١٩ �أكتوبر

البوهيمية

OCTOBER 2019

�أوبرا جلاكومو بوت�شيني
�أداء �أوبرا مونت كارلو
 م�سا ًء امل�ستوى الذهبي7:00  ال�ساعة5  ال�سبت3 اخلمي�س
حتتف��ي دار الأوب��را ال�س��لطانية م�س��قط ب�إنت��اج العر���ض العامل��ي امل�ش � ّوق امل�ش�ترك
لإح��دى �أ�ش��هر الأوب��رات يف الع��امل «البوهيمي��ة» الت��ي ت��روي ق�ص��ة احل��ب م��ن
النظ��رة الأول��ى الت��ي ا�ش��تعلت عندم��ا التق��ى الكات��ب البوهيم��ي املكاف��ح رودولف��و
، يق��وم ب��دور «رودولف��و» التين��ور املع��روف �سيل�س��و �آلبيل��و.بال�ش��ابة الفاتن��ة ميم��ي
 م��ن رب��وع باري���س.وتق��وم ب��دور «ميم��ي» ال�س��وبرانو امل�ش��هورة �إيرين��ا لونغ��و
 وك��ورال �أوب��را مون��ت كارل��و،الالتيني��ة ت�أتين��ا �أورك�س�ترامونت كارل��و الفيلهارموني��ة
 والديك��ور م��ن �إب��داع،به��ذا العم��ل الإنتاج��ي امل�ش�ترك حت��ت قي��ادة جوزيب��ي فين��زي
.  وجمموع��ة م��ن النج��وم ال�صاعدي��ن،ج��ان لوي�س��غريندا
. عمل من �إنتاج دار الأوبرا ال�سلطانية م�سقط بالإ�شرتاك مع �أوبرا مونت كارلو
تقام حما�ضرة «ماقبل العر�ض» قبل العر�ض ب�ساعة حلاملي التذاكر فقط
 م�سا ًء7:00  من �أكتوبر ال�ساعة29 تقام فعالية املندو�س يف

LA BOHÈME

OPERA BY GIACOMO PUCCINI
PERFORMED BY OPÉRA DE MONTE CARLO
3 THURSDAY

5 SATURDAY

7:00 PM

GOLD EVENT

The world premiere of ROHM’s coproduction of La Bohème celebrates an
exciting new take on one of the most popular operas in the world. It’s love at first
sight when Rodolfo, a struggling bohemian writer played by acclaimed tenor
Celso Albelo meets the charming young seamstress Mimì sung by renowned
soprano Irina Lungu. Set in the Latin quarter of Paris, this opera achieves its full
potential with the Philharmonique de Monte Carlo and the choir of Opéra de
Monte Carlo conducted by Giuseppe Finzi, staging by Jean-Louis Grinda and
a refreshing cast of internationally acclaimed stars.
A new coproduction by ROHM and Opéra de Monte Carlo.
A pre-performance talk will take place 1 hour prior to the performance. (For ticket holders only.)
Al Mandoos on 29th September at 7:00 pm.
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٢٠١٩ �أكتوبر

ل ــيو نوت�شي

OCTOBER 2019

مع ال�سوبرانو فالرييا �سيبي
 م�سا ًء امل�ستوى الربونزي7:00  ال�ساعة4 اجلمعة
 و�أ�س��لوبه التفاعل��ي �آذان جمه��وره عل��ى،�أط��رب الباريت��ون «لي��و نوت�ش��ي» بفطرت��ه
 من��ذ ظه��وره الأول يف دور «فيغ��ارو» يف �أوب��را «ح�لاق،م��دى �أك�ثر م��ن �أربع��ة عق��ود
 وعندم��ا �س��طع جن��م نوت�ش��ي يف عمل��ه ب��دار الأوب��را امللكي��ة،1967 �إ�ش��بيلية» ع��ام
 و �أوب��را ميرتوبوليت��ان يف نيوي��ورك ا�س��ت�ضافته العدي��د م��ن ك�برى دور،بلن��دن
 �س��يق ّدم لي��و نوت�ش��ي م��ع �أورك�س�ترا مون��ت كارل��و الفيلهارموني��ة.الأوب��را العاملي��ة
. حت��ت قي��ادة جوزيب��ي فين��زي منوع��ات غنائي��ة رائع��ة خمت��ارة م��ن �أوب��رات ف�يردي

LEO NUCCI

WITH SOPRANO VALERIA SEPE
4 FRIDAY

7:00 PM

BRONZE EVENT

With his natural talent and engaging style, baritone Leo Nucci has entertained
and thrilled audiences for more than four decades. Since his debut as Figaro
in Il Barbiere di Siviglia in 1967, when Nucci’s career skyrocketed with debuts
at London’s Royal Opera House and New York’s Metropolitan Opera, he has
been courted by the world’s great opera houses. Leo Nucci and talented Italian
soprano, Valeria Sepe, will perform with the Orchestre Philharmonique de
Monte Carlo under the baton of Giuseppe Finzi in a selection of wonderful arias
from Verdi.
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املغويل العظيم

OCTOBER 2019

�أداء جمموعة �شابورجي بالوجني
 م�سا ًء امل�ستوى الف�ضي7:00  ال�ساعة12  ال�سبت11 اجلمعة

ت��روي حكاي��ة املغ��ويل العظي��م �أ�س��طورة الأم�ير �س��ليم ال��ذي حت � ّدى رغب��ة وال��ده
 واع�ترف بح ّب��ه لراق�ص��ة قي��ل �أنه��ا بغاي��ة،الإمرباط��ور املغ��ويل العظي��م �أك�بر
 عنده��ا ي��ر ّد الإمرباط��ور عل��ى ه��ذا االع�تراف ب�س��جن ابن��ه احلبي��ب الأم�ير،احل�س��ن
 يعت�بر «املغ��ويل.�س��ليم ال��ذي يتج��ر�أ بعده��ا بقي��ادة ث��ورة �ض��د وال��ده الإمرباط��ور
160  �إذ ق � ّدم العر���ض،العظي��م» �أك�ثر العرو���ض الإنتاجي��ة جناح � ًا عل��ى م�س��ارح الهن��د
 مو�س��يقى. وح��از عل��ى ث�لاث جوائ��ز ب��رودواي العاملي��ة يف الهن��د،م��رة حت��ى الآن
، والديك��ور، والإ�ض��اءة، وت�صمي��م الأزي��اء،العر���ض م��ن ت�ألي��ف بيو���ش كاتينوجن��ا
 الإخ��راج امل�س��رحي للعر���ض م��ن قب��ل ف�يروز عبا���س،وم�ؤث��رات الفيدي��و مذهل��ة
.  وت�صمي��م الإ�س��تعرا�ض م��ن قب��ل ماي��وري �أوبادي��ا،خ��ان

MUGHAL-E-AZAM

performed by Shapoorji Pallonji
11 FRIDAY

12 SATURDAY

7:00 PM

SILVER EVENT

Mughal-e-Azam relates the fabled tale of Prince Salim who, against the will
of his father, the great Mughal Emperor Akbar, declares his love for a dancer
said to be ‘beautiful as blossom’. When the Emperor responds by imprisoning
his beloved, Salim dares to lead a rebellion against his mighty imperial father.
With 160 shows to date, Mughal-e-Azam is the biggest theatre production
to hit the stages of India, winning three Broadway World India Awards. The
music by Piyush Kathenojia and costumes, sets, lighting, and video effects are
truly amazing. Stage direction is by Feroz Abbas Khan and choreography by
Mayuri Upadhya.
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العمانية
ُ حفل يوم املر�أة

OCTOBER 2019

مع �ضيفة ال�رشف �سمرية �سعيد

 م�سا ًء امل�ستوى الربونزي7:00  ال�ساعة17اخلمي�س
تفخ��ر دار الأوب��را ال�س��لطانية م�س��قط بالإحتف��اء بامل��ر�أة ال ُعماني��ة ومب�س��اهماتها الثمين��ة
ّ  يف �ش��هر �أكتوب��ر م��ن،يف املجتم��ع
 يف حف��ل مو�س��يقي يت � ّوج �إجنازاته��ا،كل ع��ام
 �أنغام � ًا2019  ي�ش��مل برنام��ج احلف��ل لع��ام. واملجتم��ع، والف��ن،يف جم��ال املو�س��يقى
،عل��ى �أوت��ار عازف��ات فرق��ة احلج��رة بالأورك�س�ترا ال�س��يمفونية ال�س��لطانية ال ُعماني��ة
وت�ش��اركهن يف احلف��ل فرق��ة �أملا���س الن�س��ائية التون�س��ية وفرق��ة دوزان للمو�س��يقى
 �إ�ضاف � ًة �إل��ى ظه��ور خا���ص ل�ضيف��ة،العربي��ة وه��ن خريج��ات جامع��ة ال�س��لطان قابو���س
. ال�ش��رف املطرب��ة امل�صري��ة املغربي��ة امل�ش��هورة �س��مرية �س��عيد

OMANI WOMEN’S DAY CELEBRATION
WITH SPECIAL GUEST SAMIRA SAID
17 THURSDAY

7:00 PM

BRONZE EVENT

Proudly hosted by the Royal Opera House Muscat each October, this important
annual event pays tribute to the invaluable contribution of Omani women,
celebrating their vital achievements in music, art and society. The 2019
programme features music by the Royal Oman Symphony Orchestra, Ladies
Chamber Ensemble the Tunisian Almas Women’s Ensemble and the all female
Douzan Music Ensemble which is made up of graduates from Sultan Qaboos
University. Appearing as the evening’s special guest is the famous Moroccan
Egyptian singer, Samira Said.
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�سمرية �سعيد

OCTOBER 2019

 م�سا ًء امل�ستوى الذهبي7:00  ال�ساعة18 اجلمعة
 جائ��زة40 ح��ازت املطرب��ة املغرب ّي��ة امل�صر ّي��ة امل�ش��هورة �س��مرية �س��عيد عل��ى �أك�ثر م��ن
 وم��ن �ضمنه��ا جائ��زة �أف�ض��ل فيدي��و كلي��ب يف الع��امل العرب��ي،يف خمتل��ف الفئ��ات
 وجائ��زة،2001 مبهرج��ان القاه��رة للأغني��ة العربي��ة ع��ن �أغني��ة «ليل��ة حبيب��ي» يف ع��ام
 وح ّق��ق �ألبومه��ا «قوين��ي،»�أف�ض��ل فنان��ة بال�ش��رق الأو�س��ط لألب��وم «ي��وم ورا ي��وم
 جناح � ًا �س��احق ًا باع��ت عل��ى �إث��ره �أك�ثر م��ن �س��ت2004 بي��ك» املط��روح ع��ام
، ويك��ون بذل��ك �أك�ثر �ألب��وم عرب��ي مبيع � ًا يف ال�ش��رق الأو�س��ط والع��امل،مالي�ين ن�س��خة
 �س��تطرب �س��مرية �س��عيد �آذان جمه��ور دار.وح ّقق��ت مبيع��ات جت��اوزت الع�ش��رة مالي�ين
. الأوب��را ال�س��لطانية م�س��قط ب�أجم��ل �أغانيه��ا القدمي��ة و اجلدي��دة

SAMIRA SAID
18 FRIDAY

7:00 PM

GOLD EVENT

The immensely popular Moroccan Egyptian singer, Samira Said, has received
more than forty awards, among which are Best Video in the Arab World at the
2001 Cairo Arab Songs Festival for Lilah Habibi (One Night, My Love); the BBC
Award for World Music; and, Best Artist in the Middle East for her album Youm
Wara Youm. She has sold over sixty million copies of her albums, with her 2004
album, Aweeny Beek, performing as the top-selling Arab album in the Middle
East and worldwide, scoring over ten million sales. At ROHM, Samira will sing
favourite past hits along with new songs.
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الطفل وال�سحر

OCTOBER 2019

�أوبرا ملوري�س رافيل
�أداء �أوبرا ليون الوطنية

 م�سا ًء الدخول العام4:00  ال�ساعة26  ال�سبت25 اجلمعة
 دار الفنون املو�سيقية:الأوبرا ال�سلطانية
،ت�س��رد �أوب��را موري���س رافي��ل «الطف��ل وال�س��حر» اخليال ّي��ة ق�ص��ة الطف��ل امل�شاك���س
 وعندم��ا ين��دم، وتغن��ي ع��ن الإنتق��ام،�دب فيه��ا احلي��اة
ّ �ويخ��رب الأ�ش��ياء بغرفت��ه لت
 ي�ضاه��ي ال�ثراء املذه��ل مبو�س��يقى رافي��ل.الطف��ل تنك�ش��ف العجائ��ب العظم��ى
و�ألوانه��ا ومل�س��اتها ال�س��حرية كلم��ات الأغ��اين امل�س��توحاة م��ن �س��يدوين غابريي��ل
 يق��ود ك��ورال و�أورك�س�ترا �أوب��را لي��ون الوطني��ة املو�س��يقار الفرن�س��ي.كولي��ت
 ويكم��ل، و�س��ي�ضفي غريغ��وار بون��ت مل�س��ات ب�صري��ة مذهل��ة،ال�ش��غوف فيلي��ب فورجي��ت
. �س��حر ه��ذا الإنت��اج م�ص ّم��م الديك��ور جيم���س بونا���س

L’ENFANT ET LES SORTILÈGES
OPERA BY MAURICE RAVEL
PERFORMED BY OPÉRA DE LYON

25 FRIDAY 26 SATURDAY 4:00 PM GENERAL ADMISSION
HOUSE OF MUSICAL ARTS

Maurice Ravel’s opera, L’Enfant et les Sortilèges (The Child and the Spells) is a
lyrical fantasy about a bad-tempered child, who destroys the things in his room,
only for them to come alive singing about revenge. When the child repents,
greater wonders unfold. Rich in colour and magical textures, Ravel’s brilliant
score does justice to Sidonie-Gabrielle Colette’s inspired libretto. The orchestra
and chorus of Opéra de Lyon are led by the passionate French conductor and
composer, Philippe Forget. Gregoire Pont creates incredible visual effects,
while staging by James Bonas completes this enchanting production.
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٢٠١٩ نوفمرب-�أكتوبر

حكاية كاي وغريدا

OCTOBER-NOVEMBER 2019

�أوبرا ل�سريغي بانيفيت�ش
�أداء م�رسح بول�شوي من مو�سكو

 م�سا ًء امل�ستوى النحا�سي7:00  �أكتوبر ال�ساعة31 اخلمي�س
 م�سا ًء7:00  نوفمرب ال�ساعة2 ال�سبت
تت�أ ّل��ق �أوب��را «حكاي��ة كاي وغ�يردا» الرومان�س��ية ل�س�يرغي بانيفيت���ش امل�س��توحاة م��ن
 وت�س � ّلط ال�ض��وء عل��ى احل��ب النق��ي ب�ين،حكاي��ة ملك��ة الثل��ج للكات��ب �آندر�س��ن
 وم�ش � ّوقة ت�ص � ّور جه��ود غ�يردا البطولي��ة لإنق��اذ كاي م��ن،�ش��ابني يف ق�ص��ة حي��ة
 �أوب��را ملك��ة الثل��ج ه��ي �أك�ثر عرو���ض م�س��رح بول�ش��وي.ملك��ة الثل��ج ال�ش��ريرة
 ه��ذا العر���ض م��ن �إخ��راج دمي�تري بيليانوت�ش��كني ويق��ود طاق��م.العامل��ي جناح � ًا
 �ص ّم��م، و�أورك�س�ترا م�س��رح بول�ش��وي املاي�س�ترو املوه��وب �أنط��ون غري�ش��انن،ك��ورال
. ه��ذا العر���ض لإمت��اع اجلمه��ور م��ن كاف��ة الأعم��ار والفئ��ات
تقام حما�ضرة «ماقبل العر�ض» قبل العر�ض ب�ساعة حلاملي التذاكر فقط
 م�سا ًء7:00  من �أكتوبر ال�ساعة27تقام فعالية املندو�س يف

THE STORY OF KAI AND GERDA
OPERA BY SERGEI BANEVICH
PERFORMED BY THE BOLSHOI THEATRE, MOSCOW
31 THURSDAY 7:00 PM
2 SATURDAY 4:00 PM

BRASS EVENT

Based on Andersen’s fairytale The Snow Queen, Sergei Banevich’s romantic
opera, The Story of Kai and Gerda shines with the light of pure love between
two young children in a vivid, action-packed portrayal of Gerda’s heroic efforts
to rescue Kai from the evil Snow Queen. This opera is one of the world-famous
Bolshoi Theatre’s most successful productions. With stage direction by Dmitry
Belyanuchkin and the orchestra and chorus of the Bolshoi Theatre conducted by
the gifted young conductor, Anton Grishanin, this is a delightful and enthralling
production to be enjoyed not only by families, but by everyone.
A pre-performance talk will take place 1 hour prior to the performance. (For ticket holders only.)
Al Mandoos on 27th October at 7:00 pm.
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�أورك�سرتا وكورال
م�رسح بول�شوي من مو�سكو

NOVEMBER 2019

حتت قيادة فيليب ت�شيجيف�سكي

 م�سا ًء امل�ستوى الربونزي7:00  ال�ساعة1 اجلمعة

 ومن��ذ بدايات��ه �أ�صب��ح م�س��رح، ع��ام240 ت�أ�س���س م�س��رح بول�ش��وي العري��ق قب��ل
 والي��وم �أ�صب��ح م�س��رح، وحام��ل الثقاف��ة الرو�س��ية،رو�س��يا الوطن��ي الرئي�س��ي
 �إذ يجم��ع ب�ين ق��وة ال�تراث واملطال��ب العاملي��ة،بول�ش��وي مرك��ز املو�س��يقى العاملي��ة
 �س��تقدم �أورك�س�ترا وك��ورال م�س��رح بول�ش��وي حف�ل ًا.للق��رن احل��ادي والع�ش��رين
 الأول يت�أل��ف م��ن امل�ؤلف��ات الأوبرالي��ة امل�ش��هورة والث��اين م��ن،�أوبرالي � ًا م��ن ف�صل�ين
 حي��ث �س��يقدم نخب��ة،امل�ؤلف��ات الرو�س��ية حت��ت قي��ادة املاي�س�ترو فيلي��ب ت�شيجيف�س��كي
ع��ازيف ال�صول��و م��ن دار �أوب��را بول�ش��وي روائ��ع مو�س��يقية م��ن امل�ؤلف��ات الأوروبي��ة
. والرو�س��ية الباه��رة

ORCHESTRA AND CHOIR OF
THE BOLSHOI THEATRE, MOSCOW
CONDUCTED BY PHILIPP CHIZHEVSKY
1 FRIDAY

7:00 PM

BRONZE EVENT

The Bolshoi Theatre was established 240 years ago and early on became
Russia’s main national theatre, a bearer of Russian music culture. Today,
the Bolshoi is a centre of world music culture, combining the strength of its
heritage with the global demands of the twenty-first century. The orchestra,
choir and soloists present an operatic concert in two parts, one dedicated to
the European repertoire and the other to the Russian, led by conductor Philipp
Chizhevsky. A host of leading soloists from the Bolshoi Opera will perform
masterpieces from the two glorious repertoires.
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نوفمرب ٢٠١٩

عر�ضاملو�سيقىالع�سكرية:
ُعمان والعامل

NOVEMBER 2019

الثالثاء  ٥الأربعاء  ٦اخلمي�س  ٧ال�ساعة  7:00م�سا ًء الدخول العام
فعال ّية يف الهواء الطلق
يحت�ش��د مئ��ات م��ن املو�س��يقيني واملو�س��يقيات م��ن خمتل��ف الت�ش��كيالت الع�س��كرية
املو�س��يقية م��ن احلر���س ال�س��لطاين ،و�ش��رطة ُعم��ان ال�س��لطانية ،واجلي���ش ال�س��لطاين
ال ُعم��اين ،و�س�لاح اجل��و ،والبحري��ة ال�س��لطانية يف مهرج��انٍ ع�س��كري �ش��امخ ت�ش��ارك
في��ه اخليال��ة ال�س��لطانية ال ُعماني��ة ،وفري��ق امل�ش��اة الع�س��كري ب�ش��و�ؤن الب�لاط ال�س��لطاين
والهجان��ة ال�س��لطانية ال ُعماني��ة يف ا�س��تعرا�ض ح� ّ�ي للمو�س��يقى الع�س��كرية الكال�س��يكية،
وخمتل��ف الأزي��اء املبه��رة ب�س��احة املي��دان ب��دار الأوب��را ال�س��لطانية م�س��قط� .سي�س��تمتع
احل�ض��ور بتجرب��ة عميق��ة ،وم�ؤث��رة لعر���ض التات��و الدقي��ق ،و�س��تتاح الفر�ص��ة له��م
بالإ�س��تمتاع مبو�س��يقى الرتامبي��ت ،والق��رب وي�ش��اركون وطنيته��م العميق��ة م��ع �آالف
احل�ض��ور .ت�ش��ارك ٌ
دول �صديق��ة ُعم��ان يف ر�ؤيته��ا العاملي��ة ،حي��ث �س��يحتفل فنان��ون
م��ن املك�س��يك و تركي��ا ،م��ع �أ�صدقائه��م م��ن الف��رق ال ُعماني��ة يف ه��ذا احلف��ل الغن��ي .

MILITARY MUSIC:
OMAN AND THE WORLD
GENERAL ADMISSION

7:00 PM

7 THURSDAY

5 TUESDAY 6 WEDNESDAY
AN OUTDOOR EVENT

In a proud display of military pageantry, hundreds of men and women from the
Royal Guard, the Royal Oman Police, Oman’s Royal Army, Navy and Air Force,
The Royal Court Affairs Military Marching Team and the Combined Group of
the Royal Cavalry and Camel Band will march in formation on ROHM’s maidan
while playing classic military music in colourful dress uniform. It is a heartstirring experience to witness the flawless military precision of the tattoo, to hear
the bagpipes and trumpets and to share heartfelt patriotism with thousands
of others. In an expression of friendship symbolising Oman’s global outlook,
musicians from Mexico and Turkey will enrich the concert.
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NOVEMBER 2019

تينيوت�شتيتالن من بويبال يف املك�سيك

عرو�ض و�أغاين من الرتاث الالتيني الأمريكي

 م�سا ًء الدخول العام7:00  ال�ساعة10 الأحد
 دار الفنون املو�سيقية:الأوبرا ال�سلطانية
 �إذ �س��يبث،�س��يتح ّول امل�س��رح �إل��ى ع��ا ٍمل م��ن البهج��ة تزين��ه �أل��وان الأزي��اء الراق�ص��ة
 و�إيقاع��ات م��ن ت��راث �أمري��كا،امل ��ؤ ّدون البهج��ة والطاق��ة م��ن خ�لال تق��دمي مو�س��يقى
 تينيوت�ش��تيتالن م��ن بويب�لا يف املك�س��يك ه��ي فرق��ة �ش��عبية مو�س��يقية م��ن.الالتيني��ة
 و�س � ّميت تيمن � ًا مبدين��ة تينيوت�ش��تيتالن عا�صم��ة �إمرباطوري��ة،مدين��ة بويب�لا املك�س��كية
الأزت��ك الت��ي ازده��رت �إب��ان اال�س��تعمار الأ�س��باين يف بداي��ة الق��رن ال�ساد���س ع�ش��ر
 كم��ا، وع�ش��رة مو�س��يقيني، يت�أ ّل��ف ه��ذا العر���ض م��ن ثماني��ة ع�ش��ر م ��ؤ ٍد،املي�لادي
 وكارلو���س �إنكارنا�س��يون، �أجنيلي��كا تيب��ال غزم��ان:يتم ّي��ز العر���ض بغن��اء فنان�ين مث��ل
 ويكتم��ل جم��ال ه��ذا العر���ض برق�ص��ات فري��ق م��ن امل�ص ّمم�ين يقوده��م روزاري��و،الرا
. �س��ومربيرو رامريي��ز

TENOCHTITLAN DE PUEBLA MEXICO
LATIN-AMERICAN FOLK SONGS AND DANCES
10 SUNDAY 7:00 PM
GENERAL ADMISSION
HOUSE OF MUSICAL ARTS

The stage will be transformed with the colours of swirling costumes as dancers
full of infectious joy and energy perform to the choreographed rhythms of
traditional music from Latin America. Tenochtitlan de Puebla Mexico, a folk
music company from the Mexican city of Puebla, was named Tenochtitlan after
the capital of the Aztec Empire which flourished until the Spanish conquest in
the early sixteenth century. Performed by eighteen dancers and ten musicians,
the show also features the singers, Angelica Tepal Guzman and Carlos
Encarnacion Lara. Stunning choreography is created by a team of artists led by
Rosario Sombrerero Ramirez.
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جنوى كرم
ومروان خوري

NOVEMBER 2019

العمانية
مب�صاحبة الأورك�سرتا ال�سيمفونية ال�سلطانية ُ

اخلمي�س  14اجلمعة  15ال�ساعة  7:00م�سا ًء امل�ستوى املا�سي
ت ّوج��ت الفنان��ة اللبناني��ة املحبوب��ة جن��وى ك��رم بلق��ب «�شم���س الأغني��ة اللبناني��ة»،
�إذ جذب��ت اجلمه��ور ،وت�أث��ر ب�صوته��ا اجلبل��ي الق��وي يف الكث�ير م��ن الأغ��اين الت��ي
�أطربته��م ،ومنه��ا« :يخليل��ي قلب��ك» ،و«هي��دا حك��ي»� ،إ�ضاف � ًة لكونه��ا احلك��م الرئي���س
يف جلن��ة حتكي��م برنام��ج املواه��ب العربي��ة «ع��رب ج��وت تالن��ت« .
�س��يظهر املو�س��يقار اللبن��اين املع��روف ،وع��ازف البيان��و م��روان خ��وري عل��ى امل�س��رح
برفق��ة الأورك�س�ترا ال�س��يمفونية ال�س��لطانية ال ُعماني��ة ،ويق � ّدم �أح��دث �أغاني��ه .ا�ش��تهر
م��روان خ��وري ببع���ض �أغاني��ه الت��ي �أ ّلفه��ا مث��ل« :كل الق�صاي��د» ،و«ق�ص��ر ال�ش��وق»،
�إ�ضاف � ًة �إل��ى ابداعات��ه الباه��رة يف املو�س��يقى الت��ي �أ ّلفه��ا .

تقام جل�سة القهوة والتمر مع مروان خوري يوم الثالثاء  ١٢من نوفمرب ال�ساعة  7:00م�سا ًء

NAJWA KARAM
AND MARWAN KHOURY

WITH THE ROYAL OMAN SYMPHONY ORCHESTRA
DIAMOND EVENT

7:00 PM

15 FRIDAY

14 THURSDAY

One of the most popular artists in the Arab world, Najwa Karam, known as the
‘Sun of Lebanese Song’, is loved and admired for her vocal prowess in hits like
Ykhalili Albak and Hayda Haki. She is also the main judge on Arabs Got Talent.
The famous Lebanese singer, pianist and composer, Marwan Khoury will appear
with the Royal Oman Symphony Orchestra playing his latest music. Khoury
is celebrated for original compositions such as Kul Al Qasayed and Qasr Al
Shawq.
Coffee and Dates with Marwan Khoury on 12th November at 7:00 pm.
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�آنا بولينا
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�أوبرا لغايتانو دونيزيتي
�أداء �أوبرا والوين امللكية
 م�سا ًء امل�ستوى الذهبي7:00  نوفمرب ال�ساعة30  ال�سبت28 اخلمي�س
ارتق��ت ال�ش��ابة اجلميل��ة الطموح��ة �آن بول�ين �إل��ى �أعل��ى الطبق��ات يف اجنل�ترا لتخ�س��ر
 وم��ن �س��خرية،حياته��ا عن��د ف�ش��لها ب�إجن��اب وري��ث �ش��رعي للمل��ك ه�نري الثام��ن
 �س��ت�ؤدي.الق��در �أ�صبح��ت �إليزابي��ث الأول��ى ابن��ة �آن بول�ين �إح��دى مل��كات بريطاني��ا
ال�س��وبرانو املت�ألق��ة �أولغ��ا برييتياتك��و ال��دور الرئي���س بالإ�ش�تراك م��ع ماك�س��يم
 و�إرف�ين �ش��روت يف دور ه�نري،مين��وروف ال��ذي ي ��ؤ ّدي دور الل��ورد بري�س��ي
 يتمي��ز العر���ض الإنتاج��ي اجلدي��د الفاخ��ر امل�ش�ترك ل��دار الأوب��را ال�س��لطانية.الثام��ن
 كم��ا ي�ش��مل كوكب � ًة م��ن املطرب�ين،م�س��قط ب�أزي��اء م��ن ع�ص��ر امللك��ة �إليزابي��ث الأول��ى
 وجيامباول��و ماري��ا بي�س��انتي، و�إخ��راج �س��تيفانو ماتزوني���س دي باالفري��را،العاملي�ين
. الذي �سيقود �أورك�سرتا وكورال �أوبرا والوين امللكية
 و�أوبرا بيلباو، و�أوبرا لوزان،عمل من �إنتاج دار الأوبرا ال�سلطانية م�سقط بالإ�شرتاك مع �أوبرا والوين ليج امللكية

تقام حما�ضرة «ماقبل العر�ض» قبل العر�ض ب�ساعة حلاملي التذاكر فقط
م�ساء
ً 7:00  من نوفمرب ال�ساعة24 تقام فعالية املندو�س يف

ANNA BOLENA

OPERA BY GAETANO DONIZETTI
PERFORMED BY OPÉRA ROYAL DE WALLONIE-LIÈGE
28 THURSDAY

30 SATURDAY

7:00 PM

GOLD EVENT

An ambitious and compelling young woman, Anne Boleyn rose to the highest
rank in England only to lose her life by failing to give Henry VIII a male heir.
Ironically, Anne Boleyn’s daughter became one of Britain’s greatest monarchs,
Elizabeth I. Acclaimed soprano, Olga Peretyatko sings the title role, with Maxim
Mironov as Lord Percy and Erwin Schrott as Henry VII. Performed in period
costume, ROHM’s sumptuous new coproduction features world-class singers,
stage direction by Stefano Mazzonis di Pralafera, and Giampaolo Bisanti
conducting the orchestra and chorus of the Opéra Royal de Wallonie-Liège.
A new coproduction by ROHM, Opéra Royal de Wallonie-Liège, Opéra de Lausanne and Bilbao
ABAO-OLBE.
A pre-performance talk will take place 1 hour prior to the performance. (For ticket holders only.)
Al Mandoos on 24th November at 7:00 pm.
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�أحالم
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 م�سا ًء امل�ستوى املا�سي7:00  ال�ساعة6  اجلمعة5 اخلمي�س
 جال��ت مب�ش��وارها الفن��ي وحلق��ت ب�صوته��ا يف،�أح�لام ال�شام�س��ي ابن��ة الإم��ارات
 ُلقب��ت بـ�ـ «فنان��ة،�أنح��اء �ش � ّتى م��ن الع��امل حامل��ة معه��ا ر�س��الة ف��ن وحل��م عرب��ي
،الع��رب �أحـ�لام» وغن��ت عل��ى م�س��ارح عاملي��ة منه��ا م�س��رح �أوملبي��ا يف باري���س
 تعت�بر. وم�س��ارح يف لو���س اجنلو���س وغريه��ا م��ن البل��دان،والبالدي��وم يف لن��دن
 فنان��ة �ش��قت.اح�لام امت��دا ًد للزم��ن اجلمي��ل فه��ي تتمت��ع ب�ص��وت ذو خام��ة �آ�س��رة
، فحينم��ا تغن��ي نط��رب له��ا وت�س��رقنا لدياره��ا،طريقه��ا الفن��ي برغبته��ا ال�صادق��ة
.  «طلق��ة» و «ت��درى لي���ش،» «ال ت�صدقون��ه: م��ن ا�ش��هر اغنياته��ا.دي��ار الأح�لام
»

 حلاملي التذاكر فقط. م�ساء7:00  من دي�سمرب ال�ساعة٣ تقام جل�سة القهوة والتمر يف

AHLAM
5 THURSDAY

6 FRIDAY

7:00 PM

DIAMOND EVENT

Famous Emirati singer Ahlam Al Shamsi has performed on many prestigious
stages in major cities in the world, presenting a unique artistic repertoire with
her remarkable voice. She has performed in various venues including L’Olympia
in Paris; The Palladium, London; and, theatres in Los Angeles and across
the world. Known as “Fananat Al Arab”, Ahlam continues to bridge the gap
between generations with her striking voice. Her most celebrated songs are La
Tsadigonah, Talqah and Tidri Lesh.
Coffee and Dates on 3rd December at 7:00 pm. (For ticket holders only.)
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ت�شك كوريا
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خمتارات من اجلاز �إلى املو�سيقى الكال�سيكية
�أداء �إيون مارين
 م�سا ًء امل�ستوى الربونزي7:00  ال�ساعة13  اجلمعة12 اخلمي�س
 وامللح��ن ت�ش��ك كوري��ا،�أح��رز فن��ان اجل��از الأمريك��ي وع��ازف البيان��و والكيب��ورد
 حي��ث �ش��هد ثالث��ة و�س��تني تر�ش��يح ًا جلوائ��ز الغرام��ي،لق��ب الأ�س��طورة احلي��ة
 تعت�بر العدي��د م��ن م�ؤلفات��ه م��ن.م��ع ف��وزه باثن�ين وع�ش��رين منه��ا عل��ى موهبت��ه
 و،» و «ال فيي�س��تا،» مايل��ز ه��اي500«  و،» «وين��دوز: ومنه��ا،�أج��ود مو�س��يقى اجل��از
 �ش��ارك ت�ش��ك كوري��ا يف �إن�ش��اء حرك��ة دم��ج اجل��از احليوي��ة م��ع �أع�ض��اء.»«ا�س��بانيا
 �س��يعزف ت�ش��ك كوري��ا مو�س��يقى،فرق��ة مايل��ز ديفي���س ب�أواخ��ر ف�ترة ال�س��تينات
 و�س��يقود،كال�س��يكية مث��ل الراب�س��ودية الزرق��اء لغري�ش��وين �إ�ضاف��ة مل�ؤلفاته��م اخلا�ص��ة
. احلف��ل املو�س��يقار �إي��ون ماري��ن
 م�سا ًء7:00  من دي�سمرب ال�ساعة١١ تقام جل�سة القهوة والتمر يف

CHICK COREA

WITH THE CASTILLA Y LEÓN SYMPHONY ORCHESTRA
CONDUCTED BY ION MARIN
12 THURSDAY

13 FRIDAY

7:00 PM

BRONZE EVENT

Chick Corea is an American jazz and fusion pianist, keyboardist, and composer
who has attained the status of a living legend. His phenomenal talent is
attested by sixty-three Grammy nominations with twenty-two wins. Many of
his compositions such as Spain, 500 Miles High, La Fiesta and Windows are
considered jazz standards. As a member of Miles Davis’ band in the late 1960s,
Chick Corea participated in the birth of the electric jazz fusion movement. With
music conducted by Ion Marin, Chick Corea will play a special programme
including Gershwin’s Rhapsody in Blue alongside a variety of his own
compositions.
Coffee and Dates on 11th December at 7:00 pm.
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ا�ستعرا�ض ارجنتيني باهر
 م�سا ًء امل�ستوى الربونزي7:00  ال�ساعة20  اجلمعة19 اخلمي�س

تع � ّد فرق��ة ت�ش��ي ماالمب��و الإ�س��تعرا�ضية الأرجنتيني��ة مرك��ز ًا جلمي��ع امل�ؤدي��ن
 وه��ي رق�ص��ة بالأق��دام،الرج��ال الذي��ن يبه��رون اجلمه��ور برق�ص��ة الزباتي��و ال�س��ريعة
م�س��توحاة م��ن �إيق��اع اخلي��ول اجلاري��ة يقدمه��ا رع��اة البق��ر الأمريكي�ين اجلنوبي�ين
 ي�س��تعر�ض ت�ش��ي ماالمب��و �أعم��ا ًال فني��ة بق��رع طب��ول البومب��و.م��ن رج��ال الغاوت�ش��و
 �إ�ضاف��ة �إل��ى �أ�س��لحة البوال���س ال��دوارة امل�صنوع��ة م��ن حب��ال طويل��ة،املذهل��ة
 وغريه��ا م��ن، ق ّدم��ت عرو���ض ت�ش��ي ماالمب��و يف الأمريكت�ين.مربوط��ة باحل�ص��ي
ّ ال��دول م��ع جول��ة عاملي��ة حديث��ة ناجح��ة
 �س��تزور. وثالث�ين مدين��ة،غط��ت اثنت�ين
فرق��ة ت�ش��ي ماالمب��و دار الأوب��را ال�س��لطانية م�س��قط �إنتاج � ًا جدي��د ًا رائ��ع ابتك��ره
. م�صم��م الرق�ص��ات الفرن�س��ي املع��روف غيل��ي برينا���س

CHE MALAMBO

ARGENTINIAN DANCE SPECTACULAR
19 THURSDAY

20 FRIDAY

7:00 PM

BRONZE EVENT

The Argentinian dance company, Che Malambo is a powerhouse of all-male
performers who thrill audiences with spectacular fast-paced zapateo, footwork
inspired by the rhythm of galloping horses and performed with the gaucho
machismo of the South American cowboy. Che Malambo shows are further
energized with amazing drum-work on traditional bombos and virtuosic whirling
of boleadoras, a throwing weapon made of long cords weighted with stones.
Che Malambo performs in the Americas and abroad with a recent, highly
successful world tour covering thirty-two cities. The company comes to ROHM
with a brilliant new production created by renowned French choreographer
Gilles Brinas.
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باليه �سوخي�شفيلي الوطني من جورجيا

 م�سا ًء امل�ستوى النحا�سية7:00  ال�ساعة27 اجلمعة
 م�سا ًء4:00  ال�ساعة28 ال�سبت
 وم��ازال،1945 �س��اهم �إليك��و �سوخي�ش��فيلي بت�أ�سي���س بالي��ه جورجي��ا الوطن��ي ع��ام
100  يق � ّدم البالي��ه عرو�ض��ه عل��ى م�س��ارح الع��امل مب�ش��اركة.البالي��ه حت��ت �إدارة العائل��ة
 وي�س��تعر�ض ت�صميم��ات راق�ص��ة فري��دة تدم��ج ب�ين الإ�س��تعرا�ضات،م ��ؤدٍ وفرق��ة ح ّي��ة
. والإ�س��تعرا�ض الع�ص��ري، وتل��ك املوج��ودة يف البالي��ه الكال�س��يكي،التقليدي��ة ال�ش��عبية
كان��ت التدريب��ات املتوا�صل��ة الت��ي خ�ض��ع له��ا رج��ال الفرق��ة �س��بب ًا وراء �أداء احل��ركات
. وح��ركات الن�س��وة اجلميل��ة، كذل��ك كان��ت اجله��ود امل�ضني��ة،الريا�ضي��ة ال�صعب��ة
 م�س��رح �آال:يظه��ر بالي��ه جورجي��ا الوطن��ي عل��ى العدي��د م��ن امل�س��ارح العريق��ة مث��ل
 ومادي�س��ن، و�أوب��را ميرتوبوليت��ان، وامل��درج الروم��اين، وقاع��ة �أل�برت امللكي��ة،�س��كاال
.  والآن ت�س��ت�ضيفه م�س��رح دار الأوب��را ال�س��لطانية م�س��قط،�س��كوير غ��اردن

SUKHISHVILI GEORGIAN
NATIONAL BALLET
27 FRIDAY
7:00 PM
28 SATURDAY 4:00 PM

BRASS EVENT

The Sukhishvili Georgian National Ballet was co-founded by Iliko Sukhishvili
in 1945 and is still managed by the family. With a unique choreography that
combines folk dance traditions with those of classical ballet and contemporary
dance, the company performs worldwide with 100 dancers and a live band.
Many years of exacting training underlie the difficult athletic feats performed
by the men and the effortless footwork and graceful movements of the women.
The Sukhishvili Georgian National Ballet appears in prestigious venues such as
La Scala, Royal Albert Hall, the Roman Coliseum, the Metropolitan Opera and
Madison Square Garden, and now, the Royal Opera House Muscat.
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الكال�سيكيون
م� ّؤدو فيينا
ّ
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�أم�سية يف فيينا

 م�سا ًء امل�ستوى النحا�سي6:30  ال�ساعة31  م�سا ًء الثالثاء7:00  ال�ساعة30 الإثنني
 �إذ،�أ�صبح��ت رق�ص��ة الفال��ز الفيين��ي �أيقون��ة فني��ة وج��زء ًا م��ن ال�تراث العامل��ي
يق�ترن ه��ذا الف��ن املحب��وب ب�إ�س��م �شرتاو���س ب�س��بب م�س��اهمات املو�س��يقار يوه��ان
�يبث «م ��ؤدو فيين��ا الكال�س��يكيون» ورث��ة ه��ذا الف��ن
ّ � �س. و�أبنائ��ه،�شرتاو���س
 يق��ود احلف��ل مارت��ن كري�ش��بوم.املو�س��يقي الراق��ي �أج��واء البهج��ة الفييني��ة الفاخ��رة
مب�ش��اركة خا�ص��ة ملارت��ن بريين�ش��ميد يف حفل�ين خمتلف�ين تق ّدمه��ا املدار���س الأمريكي��ة
. ويوه��ان �ش��راميل، وكارل ماي��كل زيري��ر، ول�يروي �آندر�س��ن، وليه��ار،ل�شرتاو���س
. �س��ي�ؤ ّدي الرق�ص��ات �أربع��ة �أزواج م��ن بالي��ه فيين��ا الوطن��ي

VIENNA CLASSICAL PLAYERS
AN EVENING IN VIENNA
30 MONDAY

7:00 PM

31 TUESDAY

6:30 PM

BRASS EVENT

Loved and admired the world over, the Viennese waltz has become an iconic art
form and part of our global heritage. It is synonymous with the name Strauss
because of the contributions of Johann Strauss and his sons. Heirs to the fine
traditions of this music, the Vienna Classical Players evoke the joyful elegance
of the Viennese ambience. Conducted by Martin Kerschbaum with the special
participation of Martin Breinschmid, the concerts are presented with music
from the Strauss family, Franz Lehàr, Leroy Anderson, Karl Michael Ziehrer and
Johann Schrammel. The dances will be performed by four couples from the
Wiener Staatsballett.
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الناي ال�سحري

JANUARY 2020

�أوبرا لفولفغانغ �أماديو�س موت�سارت
من �إخراج ديفيدي ليفرمور
 م�سا ًء امل�ستوى الربونزي7:00  ال�ساعة4  ال�سبت3  اجلمعة2 اخلمي�س
 دار الفنون املو�سيقية:الأوبرا ال�سلطانية
 ابتك��رت دار الأوب��را ال�س��لطانية،تكرمي � ًا للمو�س��م الإفتتاح��ي ل��دار الفن��ون املو�س��يقية
م�س��قط �إنتاج � ًا �أ�صي�ل ًا ع��ن �أوب��را «الن��اي ال�س��حري» ملوت�س��ارت بن��ا ًء عل��ى تقالي��د
 ي�ض � ّم. وديك��ور دافي��دي ليفرم��ور املبتك��ر، والديك��ور املحل��ي،الثقاف��ة ال ُعماني��ة
 وط�لاب م��ن مدار���س، وكومبار���س، ممثل��ون: منه��م،ه��ذا الإنت��اج �ش��باب ًا ُعماني�ين
 والتقالي��د الإ�س�لامية بالثيم��ات،ال�س��لطنة وي�ص��ل ب�ين ال�تراث الثق��ايف بال�س��لطنة
، ت ��ؤدي �آلبين��ا �ش��اغيموراتوفا دور ملك��ة اللي��ل.الكوني��ة املوج��ودة يف الن��اي ال�س��حري
. و�أنطوني��و ب��ويل ب��دور تامين��و وماركو���س ويرب��ا ب��دور باباغين��و
عمل جديد من �إنتاج دار الأوبرا ال�سلطانية م�سقط
تقام حما�ضرة «ماقبل العر�ض» قبل العر�ض ب�ساعة حلاملي التذاكر فقط
 م�سا ًء7:00  من دي�سمرب ال�ساعة29 تقام فعالية املندو�س يف

DIE ZAUBERFLÖTE - THE MAGIC FLUTE
OPERA BY WOLFGANG AMADEUS MOZART
DIRECTED BY DAVIDE LIVERMORE
2 THURSDAY 3 FRIDAY 4 SATURDAY
HOUSE OF MUSICAL ARTS

7:00 PM

BRONZE EVENT

To honour the inaugural season of the House of Musical Arts, ROHM has
created an original production of Mozart’s Die Zauberflöte based on Oman’s
cultural traditions, set in-country, and innovatively staged by Davide Livermore.
The production brings to the stage connections between the cultural heritage of
the Sultanate and Arab traditions with the universal themes in Die Zauberflöte.
Albina Shagimuratova is the Queen of the Night, Antonio Poli plays Tamino, and
Markus Werba is Papageno.
A new ROHM production.
A pre-performance talk will take place 1 hour prior to the performance. (For ticket holders only.)
Al Mandoos on 29th December at 7:00 pm.
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JANUARY 2020

مهرجان ُعمان العاملي للمو�سيقى ال�شعبية

فنانني من ُعمان والعامل
ّ مع

 م�سا ًء الدخول العام7:00  ال�ساعة18  ال�سبت17  اجلمعة16 اخلمي�س
 دار الفنون املو�سيقية:الأوبرا ال�سلطانية
فعالية يف الهواء الطلق
 ين�ض � ّم فنان��ون،عق��ب النج��اح ال��ذي ح ّقق��ه افتت��اح املهرج��ان يف الع��ام املن�ص��رم
 والع��رب، والأمريكت�ين �إل��ى املو�س��يقيني ال ُعماني�ين، وافريقي��ا و�أوروب��ا،م��ن �آ�س��يا
، واملو�س��يقيون، �إذ �سي�ش��كل املطرب��ون،يف مهرج��ان احتف��ايل عل��ى م��دى ثالث��ة �أي��ام
ٍ �وامل ��ؤدون لوح
 �ضم��ن، وتقالي��ده الفري��دة،�ات فني��ة م��ن تاري��خ موطنه��م املبه��ر
ّ
كل �أم�س��ية م��ن
ّ منوع��ات تقدمه��ا ف��رق عاملي��ة فني��ة �إل��ى جان��ب فرق��ة ُعماني��ة يف
 دار الفن��ون:�أم�س��يات املهرج��ان ب�س��احة املي��دان البح��ري يف الأوب��را ال�س��لطانية
 حتت�ض��ن ال�س��لطنة يف ه��ذه التظاه��رة الفني��ة املده�ش��ة الع��امل يف احتف��ال.املو�س��يقية
. وجم��ال التعب�ير العامل��ي ع�بر املو�س��يقى ال�ش��عبية، وامله��ارات التقني��ة،بالف��ن املتمي��ز

OMAN WORLD FOLK MUSIC FESTIVAL
WITH PERFORMERS FROM OMAN AND AROUND THE WORLD
16 THURSDAY 17 FRIDAY 18 SATURDAY 7:00 PM
HOUSE OF MUSICAL ARTS
AN OUTDOOR EVENT

GENERAL ADMISSION

Following on from the success of its inauguration last year, performing artists
from Asia, Africa, Europe and the Americas join Omani and Arab musicians in
this spectacular three day festival. Singers, dancers and musicians portray the
colourful history and unique traditions of their various homelands as a selection
from the international groups and one Omani or Arab group perform each day
during the festival on ROHMA’s maidan. In hosting this wonderful global array
of talent, Oman embraces the world in celebration of the remarkable artistry,
technical prowess and beauty of world cultural expression through folk music.
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�أونيغني

JANUARY 2020

�أداء باليه بول�شوي من مو�سكو
امل�ستوى الربونزي

 م�سا ًء7:00  ال�ساعة24  اجلمعة23 اخلمي�س
 م�سا ًء4:00  ال�ساعة25 و ال�سبت
»يحك��ي بالي��ه «�أونيغ�ين» امل�س��توحى م��ن رواي��ة �آلك�س��ندر بو�ش��كن «�أوج�ين �أونيغ�ين
،حكاي��ة �ش��اب �أن��اين ين��دم عل��ى رف�ض��ه ب��وح �أخ��ت �أع � ّز �أ�صدقائ��ه ال�س��اذجة
 �إن الوع��ي ال��ذي يكم��ن يف ق��وة رواي��ة �آلك�س��ندر بو�ش��كن.واعرتافه��ا بحبه��ا ل��ه
 ابتك��ر م�صم��م رق�ص��ات الق��رن.�أح��دث �أث��ر ًا ت��ر ّدد �ص��داه يف زم��ن �إ�صداره��ا
، لري�س��م ا�س��اليب �أكروباتي��ة،»الع�ش��رين امل�ش��هور ج��ون كرانك��و رق�ص��ات «�أونيغ�ين
 وراق�ص��ة مبتك��رة عل��ى �أنغ��ام مو�س��يقى ت�شايكوف�س��كي حت��ت، وتقليدي��ة،وع�صري��ة
 وبراع��ة �أ�س��اتذة بالي��ه بول�ش��وي امل�ؤدي��ان �آغنيت��ا،قي��ادة ك��ورت هاين��ز �س��تولزي
 ومي ّت��ع جمه��ور دار الأوب��را ال�س��لطانية م�س��قط ب�إح��دى،فالك��و وفيكت��ور فالك��و
.�أعظ��م عرو���ض البالي��ه يف الع��امل
تقام حما�ضرة «ماقبل العر�ض» قبل العر�ض ب�ساعة حلاملي التذاكر فقط

ONEGIN

PERFORMED BY THE BOLSHOI BALLET
23 THURSDAY
25 SATURDAY

24 FRIDAY
4:00 PM

7:00 PM

BRONZE EVENT

The ballet, Onegin, is based on Alexander Pushkin’s novel, Eugene Onegin,
about a selfish young man who comes to regret his insensitive rejection of the
unsophisticated younger sister of his best friend. Conscious of the power of
Pushkin’s novel, which in its day was a sensation with widespread influence,
the celebrated twentieth-century choreographer John Cranko created the
choreography for Onegin, drawing innovatively on folk, modern, ballroom and
acrobatic styles. With arrangement and orchestration of Tchaikovsky’s music by
Kurt-Heinz Stolze and the artistry of Bolshoi ballet masters, Agneta Valcu and
Victor Valcu, ROHM audiences will experience one of the world’s truly great ballets.
A pre-performance talk will take place 1 hour prior to the performance. (For ticket holders only.)
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�أورك�سرتا لندن ال�سيمفونية

FEBRUARY 2020

حتت قيادة جياناندريا نو�سيدا
مب�صاحبة عازف البيانو ديني�س مات�سويف

اخلمي�س  6اجلمعة  7ال�ساعة  7:00م�سا ًء امل�ستوى الربونزي
يق��ود �ضي��ف ه��ذا احلف��ل املو�س��يقار جياناندري��ا نو�س��يدا اجلمه��ور يف رحل� ٍ�ة ع�بر
الأعم��ال ال�س��يمفونية الرو�س��ية العظي��م ،وم�ؤلف��ات البيان��و يف حفل�ين ا�س��تثنائيني
ب�صحب��ة �أورك�س�ترا لن��دن ال�س��يمفونية امل�ش��هورة� .س�يرفع �س��تار الأم�س��ية الأول��ى
ع��ن ال�س��يمفونية الأول��ى عل��ى �س � ّلم �ص��ول الكب�ير لربوكيي��ف ،والعم��ل الكال�س��يكي
«الفج��ر عل��ى نه��ر مو�س��كفا» ملو�سورغ�س��كي ،و�س��يمفونية رق��م  9عل��ى �س��لم ال الكب�ير
ل�شو�ستاكوفيت���ش ،وين�ض � ّم �إل��ى الأورك�س�ترا ع��ازف البيان��و الرو�س��ي الكب�ير ديني���س
مات�س��ويف ،ليمتع��وا اجلمه��ور مبعزوف��ة توتينت��از اخليالي��ة عل��ى البيان��و م��ن ت�ألي��ف
لي��زت .كم��ا �سيك�ش��ف �س��تار الأم�س��ية الثاني��ة ع��ن كون�ش�يرتو البيان��و رق��م  2عل��ى
�س��لم دو ال�صغ�ير لربوكيي��ف ب�صحب��ة ديني���س مات�س��ويف عل��ى البيان��و ،تليه��ا رائع��ة
ت�شايكوف�س��كي �س��يمفونية رق��م  5عل��ى �س��لم ال ال�صغ�ير .
تقام حما�ضرة «ماقبل العر�ض» قبل العر�ض ب�ساعة حلاملي التذاكر فقط

LONDON SYMPHONY ORCHESTRA
CONDUCTED BY GIANANDREA NOSEDA
WITH THE PARTICIPATION OF PIANIST DENIS MATSUEV
BRONZE EVENT

7:00 PM

7 FRIDAY

6 THURSDAY

With the world-renowned London Symphony Orchestra, principal guest
conductor Gianandrea Noseda takes audiences on a journey through the great
Russian symphonic and piano repertoire in two exceptional concerts. The first
evening features Mussorgsky’s Dawn on the Moskva River; and, Shostakovich’s
Symphony No. 9. in E-flat major. The great Russian pianist, Denis Matsuev will
play Liszt’s Totentanz, fantasy for piano and orchestra. The second evening
presents Prokofiev’s Piano Concerto No. 2 in G minor, followed by Tchaikovsky’s
magnificent Symphony No. 5 in E minor.
)A pre-performance talk will take place 1 hour prior to the performance. (For ticket holders only.
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كودو

FEBRUARY 2020

الطبول اليابانية

 م�سا ًء امل�ستوى الربونزي7:00  ال�ساعة14  اجلمعة13 اخلمي�س
 دار الفنون املو�سيقية:الأوبرا ال�سلطانية
جمه��ور دار الأوب��را ال�س��لطانية م�س��قط عل��ى موع��د م��ع حف��ل الطب��ول الياباني��ة
 حي��ث �س��يحظون بفر�ص��ة الإ�س��تمتاع بن��ف الطب��ول الياباني��ة،»التقليدي��ة املذه��ل «ك��ودو
 وه��ي امل�ص��در، ك��ودو تعن��ي �ضرب��ات القل��ب. وه��ي يف قم��ة حيويته��ا،ع��ن ق��رب
�يقدم قارع��و الك��ودو عرو�ض � ًا عل��ى طب��ول �ضخم��ة
ّ � �س.الرئي���س ل��كل الإيقاع��ات
 والثالث�ين، خ�لال اخلم�س��ة. ودقي��ق،وثابت��ة يف ا�س��تعرا�ض ريا�ض��ي ق��وي مرت��ب
 عر�ض � ًا يف ثم��ان و�أربع�ين دول��ة يف5800  ق ّدم��ت ك��ودو �أك�ثر م��ن،عام � ًا املن�صرم��ة
» التط��ور: «جول��ة الأر���ض الواح��دة2019  تر�س��م جول��ة ك��ودو لع��ام.خم���س ق��ارات
 وغالب � ًا م��ا تنف��ذ مبيع��ات جمي��ع تذاكره��ا يف،ح��دود ًا جدي��دة يف ق��رع الطب��ول
.2018  كذل��ك كان الو�ض��ع يف �أوروب��ا ع��ام،�أمري��كا ال�ش��مالية

KODO

JAPANESE DRUMMERS
13 THURSDAY 14 FRIDAY
HOUSE OF MUSICAL ARTS

7:00 PM

BRONZE EVENT

With Kodo, an exciting and spectacular Japanese traditional taiko drumming
concert, ROHM audiences will experience the height of this vibrant, living art
form. Kodo basically means ‘heartbeat’, the primal source of all rhythm. Kodo
drummers perform on enormous stationary drums with tremendous athletic
strength and disciplined precision. In the past thirty-five years, Kodo has given
over 5,800 performances in forty-eight countries on five continents. Forging new
frontiers in drumming, Kodo’s 2019 One Earth Tour: Evolution was frequently
sold out in North America, as it was across Europe.
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طرح البحر

FEBRUARY 2020

�أوبرا عربية للمو�سيقار منري الو�سيمي

عر�ض عاملي �أول مب�صاحبة االورك�سرتا ال�سيمفونية ال�سلطانية العمانية

اخلمي�س  20اجلمعة  21ال�ساعة  7:00م�سا ًء امل�ستوى النحا�سي
تفخ��ر دار الأوب��را ال�س��لطانية م�س��قط ب�إنت��اج العر���ض العامل��ي لأوب��را «ط��رح البح��ر»
وه��ي �أوب��را عربي��ة يت � ّم تلحينه��ا وتوزيعه��ا كلي � ًا ب�إب��داع م�ص��ري .ه��ذا العر���ض
اجلدي��د م��ن تلح�ين الفن��ان امل�ص��ري من�ير الو�س��يمي احلا�ص��ل عل��ى العدي��د م��ن
اجلوائ��ز ،وي�ض��م العر���ض م��ن مواه��ب �ش��ابة ت�س��تعر�ض حي��اة ومغام��رات �صي��ادٍ
يف جمتم��ع ال�صيادي��ن الع��رب ،يف قال��ب فن��ي يجم��ع ب�ين �س��رد الق�ص��ة ،والأغ��اين
خ�لال امل�ش��اهد الب�س��يطة ،ورق�ص��ات البالي��ه املتوا�صل��ة .وتكتم��ل اللوح��ات املو�س��يقية
لأوب��را «ط��رح البح��ر» مب�صاحب��ة الأورك�س�ترا ال�س��يمفون ّية ال�س��لطان ّية ال ُعمان ّي��ة بالنغ��م
ال�ش��ادي للأغني��ات الفردي��ة ،واملقطوع��ات الكورالي��ة ،كم��ا يتمي��ز العر���ض باالخ��راج
امل�س��رحي ،والتمثي��ل الغنائ��ي ،وال�صام��ت ب�ثراء ت�صامي��م الديك��ور املع� ّبرة ،وم�ؤ ّث��رات
الإ�ض��اءة الأنيق��ة .

عمل من �إنتاج دار الأوبرا ال�سلطانية م�سقط
تقام حما�ضرة «ماقبل العر�ض» قبل العر�ض ب�ساعة حلاملي التذاكر فقط

TARH EL BAHR- THE SEA TREASURES
WORLD PREMIERE BY MONIR ELWESEIMY
BRASS EVENT

20 THURSDAY 21 FRIDAY 7:00 PM

ROHM is proud to host the world premiere of Tarh El Bahr, The Sea Treasures.
Composed by the award-winning artist Monir Elweseimy, this fresh new
production featuring young talent enacts the life and adventures of a fisherman
in a coastal Arab fishing community. While narration and songs convey the story
through simple scenes and ballet sequences, the music played by the Royal
Oman Symphony Orchestra includes tonal recitals, arias and choral pieces.
Stage direction and acting, both vocal and silent, are enhanced with evocative
sets and subtle lighting effects.
An ROHM production.
)A pre-performance talk will take place 1 hour prior to the performance. (For ticket holders only.

58

فرباير ٢٠٢٠

اخلط�أ ال�سعيد

�أوبرا جلواكينو رو�سيني
�أداء فرقة مهرجان �أوبرا رو�سيني يف بي�سارو

اخلمي�س  27ال�سبت  29ال�ساعة  7:00م�سا ًء الدخول العام
الأوبرا ال�سلطانية :دار الفنون املو�سيقية
ب��د�أت دار الأوب��را ال�س��لطانية م�س��قط �سل�س��ة العم��ل التع��اوين امل�ش�ترك م��ع فرق��ة
مهرج��ان �أوب��را رو�س��يني يف بي�س��ارو مبو�س��م  2018/2017م��ن خ�لال عر���ض
�أوب��را «الفر�ص��ة ت�صن��ع الل���ص» ،وعقبه��ا عر���ض �أوب��را «ال�س��لم احلري��ري» املو�س��م
املا�ض��ي .ه��ذا املو�س��م ي�س � ّلط ال�ض��وء عل��ى الأوب��را الهزلي��ة «اخلط ��أ ال�س��عيد» الت��ي
حتك��ي ق�ص��ة �إيزابي�لا الت��ي عا�ش��ت حي��ا ًة �س��عيدة م��ع زوجه��ا ال��دوق بريتران��دو.
تنق��اد �إيزابي�لا عل��ى غ�ير ه��دى م��ن قب��ل خاطبه��ا الفا�ش��ل اخلبي��ث ،ويزع��م بغرقه��ا.
بع��د م��رور ع�ش��ر �س��نني جتم��ع ال�ص��دف ب�ين �إيزابي�لا ،وبريتران��دو ح�ين يلتقيه��ا
متنك��ر ًا .ت ��ؤدي مارياجني�لا �سي�س��يليا دور �إيزابي�لا و فا�سيلي���س كافايا���س يف دور
بريتران��دو ،وخم��رج الأوب��را املب��دع غراه��ام في��ك ،ويق��ود �أورك�س�ترا جواكين��و
رو�س��يني ال�س��يمفونية املاي�س�ترو دييغ��و ماثي��وز .

تقام حما�ضرة «ماقبل العر�ض» قبل العر�ض ب�ساعة حلاملي التذاكر فقط
تقام فعالية املندو�س يف  23من فرباير ال�ساعة  7:00م�سا ًء

L’INGANNO FELICE

OPERA BY GIOACHINO ROSSINI
PERFORMED BY ROSSINI OPERA FESTIVAL
GENERAL ADMISSION

7:00 PM

27 THURSDAY 29 SATURDAY
HOUSE OF MUSICAL ARTS

ROHM’s collaboration with Rossini Opera Festival Pesaro began in 2017 with
L’Occasione fa il Ladro and continued last season with La Scala di Seta. This
season brings L’Inganno Felice, a comic opera about Isabella who is happily
married to Duke Bertrando. Isabella has been cast adrift by a thwarted suitor
and is presumed to have drowned. By chance, ten years later Bertrando meets
Isabella, in disguise. Vassilis Kavayas stars as Bertrando. Staging is by the
innovative world famous director, Graham Vick. Diego Matheuz conducts the
Orchestra Sinfonica Gioachino Rossini.
)A pre-performance talk will take place 1 hour prior to the performance. (For ticket holders only.
Al Mandoos will take place on 23rd February at 7:00 pm.
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٢٠٢٠ مار�س

حفل �آلة الأرغن الأنبوبي

MARCH 2020

 م�سا ًء الدخول العام7:30  ال�ساعة6 اجلمعة
يك�ش��ف حف��ل �آل��ة الأرغ��ن الأنبوب��ي ال�س��نوي ب��دار الأوب��را ال�س��لطانية م�س��قط مه��ارات
 وب�أ�ص��وات تتف��اوت م��ن الآل��ة،«مل��ك الآالت» ال��ذي يب��دع يف جمي��ع الفئ��ات املو�س��يقية
 متام � ًا كع��زف وي��ن مار�ش��ال �أح��د،الواح��دة و�ص��و ًال �إل��ى الأورك�س�ترا الكامل��ة
�أ�ش��هر ع��ازيف �آل��ة الأرغ��ن الأنبوب��ي يف ع�صرن��ا ال��ذي وق��ف عل��ى خ�ش��بة امل�س��رح
2013  ويف حف��ل ا�س��تثنائي �آخ��ر يف ع��ام،2018 يف عر���ض رائ��ع يف �ش��هر يناي��ر ع��ام
، م��اري برينادي��ت دوفور�س��يه وبارب��را دينريل�ين دوو:ق��ام نخب��ة م��ن العازف�ين مث��ل
 ورا�ش��د الرا�ش��دي بنق��ل �أنغ��ام �آل��ة الأرغ��ن م��ن الأعم��ال،وجيامبول��و دي رو�س��ا
الكال�س��يكية ال��ذي امت��از بالكيمي��اء ب�ين جم��ال انابي��ب �آل��ة الأرغ��ن املزخرف��ة وهيب��ة
.الهند�س��ة املعماري��ة املحيط��ة

PIPE ORGAN CONCERT
6 FRIDAY

7:30 PM

GENERAL ADMISSION

ROHM’s annual pipe organ concert demonstrates the remarkable versatility of
the ‘King of Instruments’ which can create music in all genres, with sounds
ranging from that of a single instrument to an entire orchestra as demonstrated
by one of the most celebrated organists of our time, Wayne Marshall in a
stunning performance in January 2018. In another virtuosic concert, in 2013,
Marie-Bernadette Doufourcet, Barbara Dennerlein Duo, Giampaolo di Rosa and
Rashid Al Rashidi took the organ from classic works into surprising modernity
amplified by the alchemy between the organ’s beautifully decorated pipes and
the surrounding architectural grandeur.
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توما�س هامب�سون

MARCH 2020

ب�صحبة �أورك�سرتا �أرمينيا الوطنية ال�سيمفونية
�أداء فرقة مهرجان �أوبرا رو�سيني يف بي�سارو

اخلمي�س  12ال�ساعة  7:30م�سا ًء امل�ستوى الربونزي
ق��ام الباريت��ون الأمريك��ي العظي��م توما���س هامب�س��ون ب��الأدوار البطولي��ة يف �أك�ثر
م��ن ثمان�ين عم�ل ًا كال�س��يكي ًا ،وح��از عل��ى جوائ��ز غرام��ي ،و�إدي�س��ون ،وجائ��زة
غران��د دي بريك���س للت�س��جيل� .س��يقدم يف ه��ذا احلف��ل جمموع��ة م��ن الأغ��اين
امل�ش��هورة من��ه� :أغني��ة «ي��ا �أب��ي العزي��ز» م��ن �أوب��را «ج��اين �س��كيكي» لبوت�ش��يني ،و
«رق�ص��ة هابان�يرا» م��ن �أوب��را «كارم��ن» لبيزي��ه� ،إل��ى جان��ب �أجن��ح �أغ��اين ب��رودواي
مث��ل :الب�ؤ�س��اء ،و�ش��بح الأوب��را .يق��ود �أورك�س�ترا �أرميني��ا الوطني��ة ال�س��يمفونية يف
احلف��ل املاي�س�ترو �س�يرغي �س��مباتيان .

THOMAS HAMPSON

WITH THE ARMENIAN STATE SYMPHONY ORCHESTRA
CONDUCTED BY SERGEY SMBATYAN
BRONZE EVENT

7:30 PM

12 THURSDAY

The great American baritone Thomas Hampson, master of more than eighty
roles across the classical canon, has won Grammy and Edison Awards and the
Grand Prix du Disque. The concert features famous arias and Broadway hits,
combining opera and popular music in a truly accessible and entertaining way.
Sergey Smbatyan conducts the Armenian State Symphony Orchestra.
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 م�صنع الأفكار:الليزير داموريه
�أوبرا لــغايتانو دونيزيتي
�أداء م�رسح تياترو �سوت�شيايل يف كومو

 م�سا ًء الدخول العام4:00  ال�ساعة١٤ ال�سبت
 دار الفنون املو�سيقية:الأوبرا ال�سلطانية
ُ�ص ّم��م ه��ذا الإنت��اج م��ن �أوب��را الليزي��ر داموري��ه لدونيزيت��ي الهزلي��ة خ�صي�ص � ًا
 يق��ود �أورك�س�ترا. يف م�صن��ع يجته��د في��ه ل�صناع��ة دواء لل�س��عال،للأطف��ال والعائ�لات
، يف كوم��و الفن��ان ال�ش��اب �آت��زورا �س��تريي1813 م�س��رح تيات��رو �سوت�ش��يايل
 حتك��ي الأوب��را ق�ص��ة نيمورين��و العام��ل املكاف��ح.والإخ��راج امل�س��رحي ملانوي��ل رينغ��ا
 ُي�صب��ح �أبن��اء اجلمه��ور.ال��ذي ي�س��عى لني��ل ح��ب احل�س��ناء �آدين��ا ابن��ة مال��ك امل�صن��ع
، وينجح��ون يف النهاي��ة لإيج��اد و�صف��ة لع�لاج ال�س��عال،زم�لاء نيمورين��و يف العم��ل
 والع�برة م��ن ه��ذه الأوب��را ه��ي �إن كان��ت لدي��ك الأف��كار اجلي��دة،و�إنق��اذ امل�صن��ع
. فعلي��ك بالعم��ل ال��د�ؤوب لتحقي��ق النج��اح،املبدع��ة

L’ELISIR D’AMORE:

THE FACTORY OF IDEAS

OPERA BY GAETANO DONIZETTI
PERFORMED BY TEATRO SOCIALE DI COMO AS.LI.CO.
14 SATURDAY 4:00 PM
HOUSE OF MUSICAL ARTS

GENERAL ADMISSION

For families and children, this special production of Donizetti’s comic opera,
L’Elisir d’Amore (The Elixir of Love) is set in a struggling cough syrup factory.
Teatro Sociale di Como’s Orchestra 1813 is conducted by the exciting young
artist, Azzurra Steri, with stage direction by Manuel Renga. Nemorino is a worker
whose seemingly hopeless love for the owner’s beautiful daughter, Adina, is
eventually requited. Children in the audience become Nemorino’s fellow factory
workers and they succeed in finding a recipe for cough syrup that saves the
factory. The message is that if you have good, inventive ideas and work hard,
you will succeed.
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�أم�سية من املديح والإن�شاد ال�صويف
الدخول العام

 م�سا ًء٧:٣0  ال�ساعة26 اخلمي�س
 دار الفنون املو�سيقية:الأوبرا ال�سلطانية
�أم�س��ية روحي��ة متمي��زة تلتق��ي فيه��ا ف��رق مو�س��يقية م��ن خمتل��ف �أرج��اء املنطق��ة
، والإبته��االت ب�أ�ص��وات كوكب��ة م��ن الفنان�ين، واملدي��ح،لت�ش��دو الأنا�ش��يد الديني��ة
، وفرق��ة احل�ض��رة التون�س��ية، الفنان��ة �إح�س��ان الرميق��ي م��ن املغ��رب: ومنه��م،والف��رق
 وفرق��ة دار االوب��را امل�صري��ة لالن�ش��اد،وفرق��ة �أري��ج للإن�ش��اد م��ن �س��لطنة ُعم��ان
.  تركي��ا-  ودراوي���ش م��ن كوني��ا،الدين��ى
تقام حما�ضرة ماقبل العر�ض قبل العر�ض ب�ساعة حلاملي التذاكر فقط

NIGHT OF SUFI INSHAAD
AND PRAISE
26 THURSDAY 7:30 PM GENERAL ADMISSION
HOUSE OF MUSICAL ARTS

Performing across a special evening of sacred Inshaad and praise are music
ensembles from across the region dedicated to performance as prayer. This
peaceful and respectful evening of prayerful thought is realised through
music with Ihsan Rmiki from Morocco, Al Hadra Tunisian Ensemble; the Areej
Inshaad Esemble of Oman; the Cairo Opera House for Inshad; and, the Whirling
Dervishes of Konya from Turkey.
A pre-performance talk will take place 1 hour prior to the performance. (For ticket holders only.)
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�أداء فرقة باليه دار الأوبرا امل�رصية
 م�سا ًء امل�ستوى النحا�سي4:00  ال�ساعة28  م�سا ًء ال�سبت7:30  ال�ساعة27 اجلمعة
»تق � ّدم فرق��ة بالي��ه دار الأوب��را امل�صري��ة عر���ض البالي��ه امل�ش � ّوق «زورب��ا اليون��اين
امل�س��توحى م��ن رواي��ة الكات��ب نيكو���س كازانتزاكي���س و�س��ط �أج��واء م�س��رحية
 كم��ا ي�ش��مل.احتفالي��ة ت�ض � ّم ا�س��تعرا�ضات يوناني��ة ملو�س��يقى ميكي���س تيودراكي���س
 و�أداء،برنام��ج احلف��ل عر���ض بالي��ه «الليل��ة الكب�يرة» م��ن ت�ألي��ف �ص�لاح جاه�ين
فرق��ة بالي��ه دار الأوب��را امل�صري��ة عل��ى �أنغ��ام مو�س��يقى الراح��ل �س��يد م� ّ�كاوي كم��ا
 وي�برز،يت�ض ّم��ن جمموع��ة م��ن الأغ��اين اجلذاب��ة م��ن ال�تراث ال�ش��عبي امل�ص��ري
 وي�ضعه��ا يف، البالي��ه اللوح��ات الإحتفالي��ة احلي��ة م��ن �إح��دى االحتف��االت ال�ش��عبية
، و�ص��ور م��ن احتف��االت م�ش��هورة تكتم��ل بباع��ة امل�أك��والت، وم�ش��اهد،قال��ب حقيق��ي
.  وا�س��تعرا�ضيي ال�س�يرك،وامله ّرج�ين

ZORBA THE GREEK
AND EL LEILA EL KEBIRA
PERFORMED BY CAIRO OPERA BALLET
27 FRIDAY

7:30 PM

28 SATURDAY

4:00 PM

BRASS EVENT

In an atmosphere of dramatic celebration with spirited dancers performing in
the Greek style to music composed by Mikis Theodorakis, the Cairo Opera
Ballet presents a rousing balletic interpretation of Nikos Kazantzakis’ famous
novel, Zorba the Greek. This two-part ballet programme also features El Leila El
Kebira (The Grand Night) created by Salah Jahin performed by the Cairo Opera
Ballet to music by Sayed Mekawy. Integrating catchy Egyptian folk songs,
this playful ballet features lively scenes from a carnival in the realistic context
of projected images from popular celebrations, complete with food vendors,
clowns and circus performers.
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مع ي�رسا حمنو�ش ومروة ناجي

 م�سا ًء امل�ستوى الف�ضي7:30  ال�ساعة3 اجلمعة
يف �أم�س��ية طربي��ة متمي��زة تق��دم جنمت��ان م��ن جن��وم برنام��ج «ذا فوي���س» الفنان��ة امل�صري��ة
م��روة ناج��ي والفنان��ة التون�س��ية ي�س��را حمنو���ش باق��ة متنوع��ة م��ن الأغني��ات العربي��ة
 �أحي��ت العدي��د. عرف��ت الفنان��ة امل�صري��ة م��روة ناج��ي ب�صوته��ا الق��وى الع��ذب.الكال�س��يكية
.م��ن احلف�لات الناجح��ة حي��ث متي��زت ب�أداءه��ا �أغ��اين كوك��ب ال�ش��رق وف�يروز وغريه��م
�أم��ا الفنان��ة التون�س��ية ي�س��را حمنو���ش فق��د متي��زت ب�أداءه��ا لأغ��اين باللهج��ات العربي��ة
 �س��وف تق��دم يف. وح�ص��دت اعجاب��ا �ش��ديدا م��ن اجلمه��ور خ�لال م�س�يرتها الفني��ة،املختلف��ة
. ه��ذه الأم�س��ية جمموع��ة م��ن االغ��اين الطربي��ة الأ�صيل��ة لأم كلث��وم ووردة وغريه��م

TARABIYAT

WITH YOSRA MAHNOUCH AND MARWA NAGI
3 FRIDAY

7:30 PM

SILVER EVENT

Stars of The Voice Yosra Mahnouch and Marwa Nagi will present a beautiful
collection of Arab classics in a special evening of Tarab. Known for her strong
mesmerising voice Egyptian star Marwa Nagi has held many successful
concerts celebrating her unique singing of the songs of Um Kulthum, Fairooz
and other known singers. Distinguished for singing in different Arab dialects,
Tunisian artist Yosra Mahnouch was greatly admired by the audience through
her repertoire. This evening Yosra will sing a selection of Arab songs of Um
Kulthum, Warda and other icons.
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�أداء فرقة الباليه الوطنية ال�صينية

 م�سا ًء امل�ستوى الربونزي7:30  ال�ساعة10  اجلمعة9 اخلمي�س
 م�سا ًء4:٠0  ال�ساعة11 ال�سبت
 تق � ّدم فرق��ة البالي��ه الوطني��ة ال�صيني��ة عرو���ض البالي��ه1959 من��ذ ت�أ�سي�س��ها يف ع��ام
ج�س��دت الفرق��ة
ّ  �إذ،الغربي��ة �إ�ضاف � ًة البتكاره��ا �أعم��ا ًال �أ�صلي��ة تتم ّي��ز بال�س��مات الوطني��ة
،» «بح�يرة البج��ع:مائت��ي عر���ض بالي��ه م��ن امل�ؤلف��ات الكال�س��يكية العظيم��ة مث��ل
 بالي��ه «ك�س��ارة. �إل��ى �إنتاجاته��ا املم ّي��زة اخلا�ص��ة،» و«جيزي��ل،»و«دون كي�ش��وت
 و ي��روي حكاي��ة مليئ��ة،البن��دق» ه��و عر���ض م��ن ف�صل�ين م��ن ت�ألي��ف ت�شايكوف�س��كي
 يدم��ج ه��ذا.بالأح��داث اجلميل��ة ح�ين جتتم��ع �أ�س��رة �صيني��ة لتحتف��ل بالع��ام اجلدي��د
 وعنا�ص��ره الثقافي��ة بتقالي��د البالي��ه الكال�س��يكي الغربي��ة،البالي��ه الفلكل��ور ال�صين��ي
. ب�إخ��راج م�صم��م الرق�ص��ات املذه��ل ج��او مين��غ

تقام حما�ضرة ماقبل العر�ض قبل العر�ض ب�ساعة حلاملي التذاكر فقط

THE NUTCRACKER

PERFORMED BY THE NATIONAL BALLET OF CHINA
9 THURSDAY 10 FRIDAY
11 SATURDAY 4:00 PM

7:30 PM

BRONZE EVENT

Established in 1959, the National Ballet of China performs Western ballets and
creates original works with distinct national characteristics. The company has
a repertoire of some 200 ballets, ranging from interpretations of great classics
like Swan Lake, Don Quixote and Giselle to remarkable in-house creations. The
Nutcracker is a full-length ballet in two acts based on Tchaikovsky’s music.
The ballet enacts an intriguing story as a Chinese family comes together in
celebration of the New Year. With stunning choreography by director Zhao
Ming, the ballet successfully integrates Chinese folkloric and cultural elements
with the traditions of classical Western ballet.
A pre-performance talk will take place 1 hour prior to the performance. (For ticket holders only.)
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فينيقيا من املا�ضي �إلى احلا�رض
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�أداء فرقة م�رسح كركال للإ�ستعرا�ض

 م�سا ًء امل�ستوى الربونزي7:30  ال�ساعة18  ال�سبت17 اجلمعة
»بع��د النج��اح ال��ذي حقّقت��ه عرو���ض «طري��ق احلري��ر» و«الإبح��ار ع�بر الزم��ان
يع��ود م�س��رح ك��ركال للإ�س��تعرا�ض �إل��ى دار الأوب��را ال�س��لطانية م�س��قط بعر���ض �آخ��ر
 تب��د�أ الق�ص��ة عن��د و�ص��ول رم�سي���س.»جدي��د «فينيقي��ا م��ن املا�ض��ي �إل��ى احلا�ض��ر
 وتق��ام الإحتف��االت الديني��ة الفخم��ة،الث��اين وموكب��ه �إل��ى معب��د الآله��ة يف بيبلو���س
 وامل��كان �إل��ى قري��ة، ث��م تنتق��ل الأح��داث ع�بر الزم��ان،والإ�س��تعرا�ضات عل��ى �ش��رفه
، وتتخط��ى ق�ص��ة ح��ب ال�ش��اب ال�ش��جاع، وي�س��تع ّر الدم��ار، فتندل��ع الكراهي��ة،لبناني��ة
، واحل��ب، ويح��ول حبهم��ا ال�س��امي الكراهي��ة �إل��ى ال��و ّد،وحمبوبت��ه اجلميل��ة الظ��روف
. وا لإ خ��اء

PHOENICIA FROM PAST TO PRESENT
PERFORMED BY CARACALLA DANCE THEATRE
17 FRIDAY

18 SATURDAY

7:30 PM

BRONZE EVENT

Following the success of The Silk Route and Sailing Through Time, Caracalla
Dance Company returns to ROHM with another spectacular show, Phoenicia
from Past to Present. The story begins as Ramses II and his royal delegation
arrive at the temple of the gods in Byblos as splendid ritual celebrations are
danced in his honour. Then the drama travels in time and space to a Lebanese
village where a climate of destruction and hatred is erupting. Above and beyond
it all, shines the love of a courageous young man and his beautiful lady. This
transcendent love turns hatred into understanding, peace and brotherhood.
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عر�ض م�رسح يو ثييرت

امل�ستوى الربونزي

 م�سا ًء7:30  ال�ساعة21  الثالثاء20 الإثنني
 دار الفنون املو�سيقية:الأوبرا ال�سلطانية
ُي�ش��كل عر���ض «مابع��د الزم��ان» مل�س��رح «ي��و ثيي�تر» م��ن تاي��وان مبهارات��ه املتع��ددة
جترب��ة ثالثي��ة الأبع��اد م��ع تقني��ة ال�ص��ور التكنولوجي��ة واحل��ركات الإ�س��تعرا�ضية
 ط � ّورت الفرف��ة ر�ؤيته��ا يف.الت��ي حتاك��ي حرك��ة الكواك��ب يف النظ��ام ال�شم�س��ي
العم��ل الفن��ي املدم��ج بـ�ـ ت��او مث��ل النظ��ام الطبيع��ي للك��ون الت��ي ميك��ن للم��رء
 ُبني��ت �إنتاج��ات. وتق��وده �إل��ى احلكم��ة،�أن يج��د فيه��ا ال�س��بيل احلقيق��ي يف احلي��اة
 والغ��رب، واحلديث��ة لل�ش��رق،م�س��رح «ي��و ثيي�تر» امل�س��تقاة م��ن احل�ض��ارات القدمي��ة
، والفن��ون القتالي��ة، وق��رع الطب��ول،عل��ى �أ�سا���س يحكم��ه الت��د ّرب عل��ى الت�أ ّم��ل
.  والتمثي��ل،ورق�ص��ات الت��اي ت�ش��ي

BEYOND TIME
PERFORMED BY U-THEATRE
20 MONDAY 21 TUESDAY
HOUSE OF MUSICAL ARTS

7:30 PM

BRONZE EVENT

Beyond Time by Taiwan’s U-Theatre creates an immersive multi-layered, threedimensional experience with imaging technology and dance movements that
simulate those of the planets in the solar system. The company evolved out of
a vision of artistic endeavour fused with Tao as the natural order of the universe
through which one can find a true path in life that leads to wisdom. Drawn
from ancient and modern cultures in both the East and the West, U-Theatre’s
productions are grounded in disciplined training in meditation, drumming,
martial arts, Tai Chi dance and acting. Inspirational elements are drawn from
music, literature and ritual.
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ROHM PRODUCTION ON TOUR

الكميه

LAKMÉ

�أوبرا ل ــليو ديليب

OPERA BY LÉO DELIBES

 م�سا ًء7:30  ال�ساعة١١-٤ �أبريل
 ال�صني،املركز الوطني للفنون امل�سرحية بكني

APRIL 4 -11 7:30 PM
NATIONAL CENTRE FOR PERFORMING
ARTS, BEIJING
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عر�ض يف اجلولة

Following the success of ROHM’s
new coproduction of Lakmé at
the world premiere in Muscat last
season, the opera travels to Beijing
to be performed at the city’s National
Centre for Performing Arts. This
beautiful, innovative production is
staged by Davide Livermore with
artistic sets inspired by the famous
flower duet that takes place on the
banks of a river where in the era of the
British Raj, Lakmé, a Hindu priestess,
and a British officer fall in love.

عق��ب النج��اح ال��ذي ح ّقق��ه العر���ض
العامل��ي الإنتاج��ي اجلدي��د امل�ش�ترك
�أوب��را «الكمي��ه» يف م�س��قط املو�س��م
 ارحتل��ت «الكمي��ه» �إل��ى،املا�ض��ي
�ش��نغهاي لت�س��ت�ضيفها خ�ش��بة م�س��رح
 ا�س��توحى دافي��دي.مرك��ز الفن��ون باملدين��ة
،ليفرم��ور خم��رج ه��ذا العر���ض اجلمي��ل
واملتبك��ر ت�صمي��م العر���ض م��ن دويت��و
الزه��ور ال�ش��هري ال��ذي جت��ري �أح��داث عن��د
،�ضف��اف النه��ر �إب��ان اال�س��تعمار الربيط��اين
 والكاهن��ة،عن��د وق��وع ال�ضاب��ط االجنلي��زي
.الهندي��ة «الكمي��ه» يف احل��ب

A new production by Royal Opera House Muscat
in coproduction with National Centre for Performing
Arts Beijing, Los Angeles Opera, Opera Australia
and Fondazione Arena di Verona in collaboration
with Teatro Carlo Felice di Genova, Teatro dell’Opera
di Roma, Cairo Opera House and Astana Opera in
partnership with Prodea Group.

ي�ش��ارك دار الأوب��را ال�س��لطانية م�س��قط يف �إنت��اج ه��ذا
 ال�ص�ين دار،العم��ل املرك��ز الوطن��ي للفن��ون امل�س��رحية بك�ين
 �أوب��را �أ�س�تراليا م�ؤ�س�س��ة م�س��رح,�أوب��را لو���س �أجنيلي���س
 م�س��رح «تيات��رو كارل��و فيليت�ش��يه» يف,�أرين��ا دي فريون��ا
 ودار، وم�س��رح �أوب��را روم��ا ودار االوب��را امل�صري��ة،جن��وة
�أوب��را �أ�س��تانا بال�ش��راكة م��ع جمموع��ة برودي��ا فريون��ا
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EDUCATION & OUTREACH
The Royal Opera House Muscat stands for excellence and beauty of expression
in the performing arts. The institution aims to nurture creativity and innovation by
connecting with ROHM patrons and Oman’s communities. ROHM is a place of
learning, entertainment and inspiration, with the aim of helping new generations
to experience the magic of the performing arts, and perhaps discover their
own talent. ROHM engages young people, as well as teachers and families in
opera, ballet, dance, musicals, jazz, world music, classical and Arab music,
and spectacular shows. Student and family events are vital components of our
mission to serve the nation in a variety of ways which reflect the diversity of
Oman’s communities.
The guiding theme of this season’s educational programme is the role
that imagination and phantasmagoria play in the cognitive and emotional
development of children, and in the stimulation of their curiosity and creativity.
Music can be the impetus to sail towards distant lands, to dream and imagine,
to perceive and create new worlds, to meet new people, and ultimately to
express one’s self.
ROHM’s rich calendar of programmes for Education and Outreach in 2019-2020
includes presentations on stage, creative workshops, guided tours, lectures,
informative talks with visiting artists, family concerts and shows, exhibitions
and open house events, all specially tailored for children, teachers and families.
Student tours and activities are coordinated in collaboration with the Ministry
of Education.
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التعليم والتوا�صل املجتمعي

 وجم��ال الفن��ون،تعت�بر دار الأوب��را ال�س��لطانية م�س��قط �أيقون��ة ت�برز �صف��وة
 والإبت��كار ع��ن طري��ق بن��اء ج�س��ور، وته��دف لإحت�ض��ان الإب��داع،الإ�س��تعرا�ضية
 ف��دار الأوب��را ال�س��لطانية م�س��قط، واملجتمع��ات املحلي��ة،رواد ال��دار
ّ التوا�ص��ل ب�ين
 والإله��ام لت�س��اعد الأجي��ال اجلدي��دة يف جترب��ة �س��حر الفن��ون، والرتفي��ه،مرك��ز للتعل��م
، حي��ث ت�س��تقطب ال�ش��باب، ورمب��ا لإ�ستك�ش��اف مواهبه��م الدفين��ة،الإ�س��تعرا�ضية
، والإ�س��تعرا�ض، وت�ش��اركهم يف خمتل��ف العرو���ض كالبالي��ه، والأ�س��ر،واملعلم�ين
 واملو�س��يقى العربي��ة، واملو�س��يقى العاملي��ة، واجل��از، والعرو���ض املو�س��يقية،والأوب��را
 �إن فعالي��ات الط�لاب والعائ�لات ه��م �أه � ّم املق ّوم��ات. والعرو���ض املذهل��ة،والكال�س��يكية
احليوي��ة يف مهمتن��ا يف خدم��ة الوط��ن ب�ش��تى الط��رق الت��ي تعك���س التن � ّوع الغن��ي يف
. املجتمع��ات ال ُعماني��ة
�إن الثيم��ة التوجيهي��ة يف ه��ذا الربنام��ج التعليم��ي له��ذا املو�س��م تكم��ن يف ال��دور
 ويف حتفي��ز، وعقلي � ًا، وف��ن التخي��ل يف تطوي��ر الأطف��ال عاطفي � ًا،ال��ذي يلعب��ه اخلي��ال
، ميك��ن للمو�س��يقى ب ��أن تك��ون الداف��ع للإبح��ار جت��اه اجل��زر. والف�ض��ول،ابتكاره��م
 للق��اء �ش��عوب ًا جدي��دة، و�إدراك وابت��كار ع��وامل جدي��دة، واخلي��ال، وللحل��م،البعي��دة
. والأهم من ذلك اكت�شاف ذواتهم
ي�ض � ّم تق��ومي التعلي��م والتوا�ص��ل املجتمع��ي الغن��ي ب��دار الأوب��را ال�س��لطانية م�س��قط
، وور���ش عم��ل ابتكاري��ة، عرو�ض � ًا تعليمي��ة عل��ى امل�س��رح2020/2019 مبو�س��م
 وحف�لات وعرو���ض، و�أحادي��ث مرثي��ة م��ع الفنان�ين، وحما�ض��رات،وج��والت �س��ياحية
، وفعالي��ات البي��ت املفتوح��ة امل�صمم��ة خ�صي�ص � ًا جلمي��ع الأطف��ال، ومعار���ض،عائلي��ة
، والفعالي��ات للط�لاب بالتن�س��يق، تت��م اجل��والت ال�س��ياحية. والأ�س��ر،واملعلم�ين
. والتع��اون م��ع وزارة الرتبي��ة والتعلي��م
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البيت املفتوح

البيت املفتوح

OPEN HOUSE

OPEN HOUSE

قـ ــوة اخل ــيال

THE POWER OF
IMAGINATION

2019  دي�سمرب14 ال�سبت
 م�سا ًء5:00  وحتى، �صباح ًا10:00 من ال�ساعة

14 SATURDAY DECEMBER 2019
10:00 AM TO 5:00 PM

� ّإن اخلي��ال ه��و امل�ص��در وراء كل �أن��واع
 فنجده��ا،الإجن��ازات الت��ي حقّقته��ا الب�ش��رية
. والأماك��ن، والنا���س،يف قل��ب العل��وم
 متام � ًا،فاخلي��ال �ض��روري يف الريا�ضي��ات
 وي�س��مح، واملو�س��يقى،ك�أهميت��ه يف ال�ش��عر
،لن��ا بالتنق��ل بعي��د ًا ع��ن الواق��ع الب�س��يط
 �إذ يبتك��ر، ونبتك��ر، ونخ�ترع،لنحل��م
،الأطف��ال عوامله��م اخليالي��ة اخلا�ص��ة
، والك��ره،ويفهم��ون مغ��زى املفاهي��م كاحل��ب
 �أك�ثر مم��ا ميكنه��م، والت�ش��ويق،واخل��وف
.ا�س��تيعابه للع��امل الواقع��ي م��ن حوله��م
اكت�ش��ف الإله��ام اجلدي��د خ�لال ور���ش
 والفعالي��ات املو�س��يقية،العم��ل الإبداعي��ة
 واملعلم�ين،امل�صمم��ة خ�صي�ص � ًا للأطف��ال
و�أف��راد الأ�س��ر خ�لال برام��ج ومغام��رات
.يقدمه��ا معلم�ين �ضي��وف وفنان�ين

Imagination is at the heart of all learning,
all people, all places. Imagination is as
necessary in mathematics as in poetry and
music, and allows us to perceive beyond
mundane reality, to dream, to invent, to create.
Children create their own fantasy worlds and
understand abstract concepts such as love,
hate, fear, excitement, even more than they
understand the concrete world surrounding
them. Discover new inspiration in creative
workshops and music activities specially
tailored for children, teachers and for the
entire family in programmes and adventures
led by guest educators and artists.
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املو�سيقى والعلوم

MUSIC AND SCIENCE
15 SATURDAY FEBRUARY 2020
10:00 AM TO 5:00 PM
What does music have in common with
mathematics? Or architecture, physics and
astronomy? Many scientific fields intertwine
with music and share the same structure.
Have you ever heard about the golden
section? How can we play with numbers and
notes, axes and stars? Discover answers with
us in creative workshops and music activities
specially tailored for children, teachers and
for the entire family, led by guest educators
and artists.

Open Houses are free ticketed events.
For the full programme, consult www.rohmuscat.org.om
For further information please contact us at
education@rohmuscat.org.om

2020  فرباير15 ال�سبت
 م�سا ًء5:00  �صباح ًا وحتى10:00 من ال�ساعة

م��ا ه��و ال�ش��يء ال��ذي يرب��ط ب�ين املو�س��يقى
،بالريا�ضي��ات؟ �أو الهند�س��ة املعماري��ة
 وعل��م الف�ض��اء؟ تتداخ��ل العدي��د،والفيزي��اء
م��ن املج��االت العلمي��ة باملو�س��يقى وت�ش��اركها
 فه��ل �س��معت ع��ن.الرتكيب��ة نف�س��ها
املقط��ع الذهب��ي؟ كي��ف ميكنن��ا الع��زف
 والنج��وم؟، والنوت��ات واملح��اور،بالأرق��ام
اكت�ش��ف معن��ا الإجاب��ة ع��ن ه��ذه الأ�س��ئلة
 والفعالي��ات املو�س��يقية،يف ور���ش العم��ل الإبداعي��ة
، واملعلم�ين،امل�ص ّمم��ة خ�صي�ص � ًا للأطف��ال
 ومغام��رات،و�أف��راد الأ�س��ر خ�لال برام��ج
.  وفنانون،يق ّدمها معلمون �ضيوف
فعالياتالبيتاملفتوحجمانيةالتذاكر
للإطالع على الربنامج كام ًال والإ�ستف�سار

www.rohmuscat.org.om

:للمزيد من املعلومات يرجى التوا�صل معنا عرب الربيد

education@rohmuscat.org.om
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LUNCH MUSIC SERIES

Join us at lunchtime in ROHM’s Opera Galleria for wonderful arias from popular operas.
Lunch Music is for everyone, opera lovers and skeptics alike and offers people a chance
to enjoy opera without committing to a full-length performance, while at the same time
enriching the calendar for committed opera fans. Come and go as you please and
meet the artists who perform at ROHM. Concerts are held in the Opera Galleria on
Saturdays at 12:30 pm and will include an introduction to give audiences an overview
of the performance.
CARMEN 				7 SEPTEMBER
LA BOHÈME				28 SEPTEMBER
ANNA BOLENA				
23 NOVEMBER
DIE ZAUBERFLÖTE			
28 DECEMBER
L’INGANNO FELICE			
22 FEBRUARY
Open admission. No booking required.

PIANOTIME

There will be a shiny piano stationed in the Opera Galleria in the central courtyard
near the information desk. Drop by and you will probably find someone playing good
music: classical, jazz, Arabic or….If you wish to play, you can book your PIANOTIME
at: education@rohmuscat.org.om

ABSOLUTE MUSIC SERIES

“Music speaks not only by means of sounds, it speaks nothing but sound”, says Eduard
Hanslick. The Royal Opera House Muscat introduces a new series of chamber music
concerts with talented young musicians on the stage of the new ROHMA. Follow the
beauty of the oud melody, the warm interplay of a brass quartet or the intense nostalgic
voice of the accordion. Absolute Music concerts are held on Mondays at 7:00 pm and
will be introduced with a short brief giving audiences a flavour of the music about to be
performed.
BOLD AS BRASS 			
with Mascoulisse Trombone Quartet
LAYALI EL SHARQ			
Eastern Nights
OUT OF THE MAGIC BOX		
with accordionist Giancarlo Palena
LAYALI EL UNS				
Enchanting Nights

14 OCTOBER
2 DECEMBER
20 JANUARY

�سل�سلة فعاليات مو�سيقى الغداء

 وا�س��تمتع مبنوع��ات مو�س��يقية رائع��ة م��ن،ان�ض � ّم �إلين��ا يف ف�ترة الغ��داء يف الأوب��را جاالري��ا
 فعالي��ة «مو�س��يقى الغ��داء» مفتوح��ة �أم��ام جمي��ع فئ��ات اجلماه�ير.خمتل��ف الأوب��رات امل�ش��هورة
 كم��ا تتي��ح الفر�ص��ة للجمه��ور الفر�ص��ة الإ�س��تمتاع ب�أغ��اين، واملفكري��ن،م��ن حمب��ي الأوب��را
. ويف الوق��ت ذات��ه �إث��راء تق��ومي رواد الأوب��را وحمبيه��ا،الأوب��را دون ح�ض��ور احلف�لات كامل��ة
 والت� ِ�ق الفنان�ين الذي��ن �س��ي�ؤ ّدون عرو�ضه��م عل��ى،تف�ض��ل بزيارتن��ا وا�س��تمتع كم��ا يحل��و ل��ك
 ُتق��ام الفعالي��ات بالأوب��را جاالري��ا �أي��ام ال�س��بت.خ�ش��بة م�س��رح دار الأوب��را ال�س��لطانية م�س��قط
.  ظه��ر ًا و�س��تحتوي مقدم��ة تعريفي��ة بالعر���ض12:30 ال�س��اعة
 �سبتمرب7
كارمن
 �سبتمرب28
البوهيمية
 نوفمرب23
�آنا بولينا
 دي�سمرب28 الناي ال�سحري
 فرباير22 اخلط�أ ال�سعيد
احل�ضور متاح للجميع دون �أي حجز م�سبق

وقت البيانو

 زرن��ا وق � ْد.�س��تو�ضع �آل��ة البيان��و الالمع��ة يف قل��ب الأوب��را جاالري��ا مقاب��ل مكت��ب الإ�س��تقبال
 �أو، �أو اجل��از،م��ن يع��زف عل��ى �أنغ��ام البيان��و خمتل��ف املقطوع��ات م��ن املو�س��يقى الكال�س��يكية
 توا�ص��ل معن��ا ع�بر، �أو احج��ز لنف�س��ك وق��ت البيان��و لتبهرن��ا مبوهبت��ك،املو�س��يقى العربي��ة
education@rohmuscat.org.om الربي��د الإلك�تروين

�سل�سلة فعاليات املو�سيقى املطلقة

 ب��ل، «ال تتح��دث املو�س��يقى ع��ن طري��ق ال�ص��وت فح�س��ب:يق��ول ه�نري �إدوارد هان�س��لك
 تقي��م دار الأوب��را ال�س��لطانية م�س��قط �سل�س��لة جدي��دة.»املو�س��يقى ال تتح��دث �س��وى بال�ص��وت
:م��ن مو�س��يقى احلج��رة يق ّدمه��ا عازف��ون موهوب��ون �ش��باب عل��ى م�س��رح الأوب��را ال�س��لطانية
، ودفء ع��زف رباع��ي الآت النف��خ، اتب��ع جم��ال �أحل��ان �آل��ة الع��ود.دار الفن��ون املو�س��يقية اجلدي��د
7:00  تق��ام حف�لات املو�س��يقى املطلق��ة �أي��ام الإثن�ين ال�س��اعة.�أو �ص��وت الأكوردي��ون احل��اين
 و�ست�س��بقها فق��رة تعريفي��ة ق�ص�يرة تع� ّ�رف اجلمه��ور عل��ى النكه��ات املو�س��يقية الت��ي،م�س��ا ًء
.�س��يت ّم تقدميه��ا
 �أكتوبر14
جريء ك�آالت النفخ
مع فرقة مي�سكولي�س الرباعية للرتوموبون

 دي�سمرب2
ليايل ال�شرق
 يناير20 خارج ال�صندوق ال�سحري

2 MARCH

No booking required.

مع عازف الأكورديون جيانكارلو بالينا

 مار�س2

ليايل الأن�س

احل�ضور متاح للجميع دون �أي حجز م�سبق
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COFFEE AND DATES WITH STAR PERSONALITIES

In our informal Coffee and Dates series, the Royal Opera House Muscat invites patrons
to an informal setting where renowned artists share stories of their lives on stage and
anecdotes related to their careers and the current production. Interact with guest artists
and get to know them in a meaningful way.
JOSÉ CURA					9 SEPTEMBER
MARCEL KHALIFE				24 SEPTEMBER
MARWAN KHOURY*
		
12 NOVEMBER
AHLAM*					
3 DECEMBER
CHICK COREA					11 DECEMBER
Open admission. No booking required. 7:00 pm.

PRE-PERFORMANCE TALKS (PPT)

Pre-performance talks offer ROHM audiences a unique opportunity to participate in
stimulating discussions that provide insight into performances. Talks are held one hour
prior to performances.*
CARMEN 					
BEETHOVEN NINTH SYMPHONY			
LA BOHÈME					
THE STORY OF KAI AND GERDA 			
ANNA BOLENA					
DIE ZAUBERFLÖTE				
ONEGIN						
LONDON SYMPHONY ORCHESTRA		
TARH EL BAHR					
L’INGANNO FELICE				
THE NUTCRACKER				

11, 12, 14 SEPTEMBER
13 SEPTEMBER
3, 5 OCTOBER
31 OCTOBER, 2 NOVEMBER
28, 30 NOVEMBER
2, 3, 4 JANUARY
23, 24, 25 JANUARY
6, 7 FEBRUARY
20, 21 FEBRUARY
27, 29 FEBRUARY
9, 10, 11 APRIL

AL MANDOOS OPERA

ROHM’s cabinets in the auditorium were designed to reflect the traditional Omani
mandoos, a beautiful wooden chest that is often a bridal gift. Learn more about the
plot, the libretto, the drama. Discover the nuances of each story and the interplay of the
characters in this new series of informative talks.
CARMEN 					8 SEPTEMBER
LA BOHÈME					29 SEPTEMBER
THE STORY OF KAI AND GERDA 			
27 OCTOBER
ANNA BOLENA					24 NOVEMBER
DIE ZAUBERFLÖTE				29 DECEMBER
L’INGANNO FELICE				
23 FEBRUARY
Open admission. No booking required. 7:00 pm
*For ticket holders only

جل�سة «القهوة والتمر» مع جنمك املف�ضل

ندعوك��م يف جل�س��ات القه��وة والتم��ر يف دار الأوب��را ال�س��لطانية م�س��قط حل�ض��ور مقاب�لات م��ع فنان�ين م�ش��هورين
 فر�ص��ة لك��م بامل�ش��اركة ع��ن.واال�س��تماع �أل��ى ق�ص���ص ع��ن حياته��م و�أخ��رى تتعل��ق مب�س�يرتهم وانتاجاته��م الفني��ة
. طري��ق ط��رح اال�س��ئلة ومقابلته��م
 �سبتمرب9
خو�سيه كورا
 �سبتمرب24
مار�سيل خليفة
* مروان خوري
 نوفمرب12
		
 دي�سمرب٣
* �أحالم
 دي�سمرب١١
ت�شك كوريا
 م�سا ًء7:00  تُقام الفعاليات ال�ساعة.الدعوة مفتوحة وجمانية للجميع بدون �أي حجز م�سبق

حما�رضات ماقبل العر�ض

حتم��ل حما�ض��رات ماقب��ل العر���ض فر�ص � ًا فري��دة جلمه��ور دار الأوب��را ال�س��لطانية م�س��قط تق��دم حما�ض��رات م��ا قب��ل
 ملعرف��ة املزي��د ع��ن العر���ض املق��دم يب��د�أ بنب��ذة ق�ص�يرة ع��ن،العر���ض فر�ص��ة فري��دة فري��دة ون��ادرة جلمه��ور ال��دار
 تق��دم املحا�ض��رة قب��ل العر���ض ب�س��اعة واح��دة وحلامل��ي تذاك��ر.العر���ض وامل�ش��اركني وع��ن املو�س��يقى والف��رق امل�ش��اركة
. العر���ض فق��ط
 �سبتمرب14 ،12 ،11
كارمن
 �سبتمرب13 �سيمفونية بيتهوفن التا�سعة
 �أوكتوبر5  و3
البوهيمية
 نوفمرب2 ، �أكتوبر31
حكاية كاي وغريدا
 نوفمرب30  و28
�آنا بولينا
		
 يناير٢٥ ،٢٤ ،٢٣
�أونيجني
 يناير4 ،3 ،2
الناي ال�سحري
 فرباير7 ،6 �أورك�سرتا لندن ال�سيمفونية
 فرباير21 ،20
طرح البحر
 فرباير29 ،27
اخلط�أ ال�سعيد
 �أبريل11 ،10 ،9
ك�سارة البندق

مندو�س الأوبرا

 وه��و �صن��دوق خ�ش��بي جمي��ل،مت ت�صمي��م بلكون��ات اجللو���س يف داخ��ل القاع��ة عل��ى �ش��كل املندو���س العم��اين التقلي��دي
 تع��رف عل��ى املزي��د م��ن املعلوم��ات املفي��دة ع��ن العم��ل الدرام��ي وق�صت��ه وع��ن.وغالب��ا م��ا يك��ون هدي��ة الزف��اف
.الأ�ش��عار والن�صو���ص وال�ش��خ�صيات والأداء امل�س��رحي للعرو���ض
 �سبتمرب8
كارمن
 �سبتمرب29
البوهيمية
 �أكتوبر27
حكاية كاي وغريدا
 نوفمرب24
�آنا بولينا
 دي�سمرب29
الناي ال�سحري
 فرباير23
اخلط�أ ال�سعيد
 م�سا ًء7:00  تُقام الفعاليات ال�ساعة.الدعوة مفتوحة وجمانية للجميع بدون �أي حجز م�سبق
* حلاملي التذاكر فقط
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عرو�ض املدار�س

 حي��ث، و يعك���س الربنام��ج �أب��رز عرو���ض املو�س��م،ُ�صمم��ت عرو���ض املدار���س خ�صي�ص � ًا لطلب��ة املدار���س

توف��ر دار الأوب��را ال�س��لطانية م�س��قط حقائ��ب تعليمي��ة وتنظ��م ور���ش عم��ل للمعلم�ين وزي��ارات
.مدر�س��ية بغر���ض م�ش��اركة الط�لاب بالعرو���ض ولتعزي��ز معرفته��م وا�س��تمتاعهم بالفعالي��ة

 �أكتوبر24 ،23
			
الطفل وال�سحر
 فرباير6 اكت�شاف �أورك�سرتا لندن ال�سيمفونية
 فرباير25
			
اخلط�أ ال�سعيد
 مار�س١٨ ،١٧ ،١٦
			
الليزير داموريه
 مار�س29
			
الليلة الكبرية
 �أبريل2
				
تو نُف
education@rohmuscat.org.om

للإ�ستف�سارات يرجى التوا�صل عرب الربيد الإلكرتوين

SCHOOL PERFORMANCES

School performances are designed exclusively for student audiences. The programme
reflects the main season’s fixtures. Educational packs, school visits and workshops
are organised by ROHM for teachers to engage students ahead of the performance to
enhance their understanding and enjoyment of the event.
THE CHILD AND THE SPELLS
LSO DISCOVERY			
L’INGANNO FELICE		
THE ELIXIR OF LOVE		
EL LEILA EL KEBIRA		
TOUT NEUF			

23, 24 OCTOBER
6 FEBRUARY
25 FEBRUARY
16, 17, 18 MARCH
29 MARCH
2 APRIL

Further information and details at education@rohmuscat.org.om
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تو ُنف

الإ�صغاء �إلى الطبيعة

الدخول العام

 م�سا ًء4:30  �أبريل ال�ساعة2 اخلمي�س
 م�سا ًء4:30  �صباح ًا و ال�ساعة10:30  �أبريل ال�ساعة4  �أبريل ال�سبت3 اجلمعة
 دار الفنون املو�سيقية:الأوبرا ال�سلطانية
عر�ض عائلي

ابتك��ر عر���ض «ت��و ُن��ف» اجلدي��د كلي � ًا م��ن قب��ل فيوالي��ن فورني�ير و�س�يريل ل��وج
�يتعرف الأطف��ال خ�لال
ّ � �س، وحت��ى اخلام�س��ة م��ن العم��ر،للأطف��ال م��ن �س��ن العام�ين
ه��ذا العر���ض عل��ى ع��امل جدي��د كلي � ًا م��ن �أ�ص��وات الطبيع��ة الت��ي كان��ت
 حي��ث �س��نبهر الأطف��ال ب�س��ماع الق�صائ��د امل�س��توحاة،�س��بب ًا يف ابت��كار املو�س��يقى
، ورو�س��يني �إحتف��ا ًء بعجائ��ب �أ�ص��وات الطبيع��ة، والن��دي، وب��اخ،م��ن موت�س��ارت
 و�ص��وت وق��ع، وهجي��ج الن��ار، و�صري��ر الري��اح، خري��ر ج��داول امل��اء:ومنه��ا
، فتوق��ظ بداخله��م روح احلي��اة يف ح�ين اكت�ش��افهم للطبيع��ة خط��وة خط��وة،الأق��دام
. واكت�ش��اف �أحا�سي���س جدي��دة مل�ش��اركتها،والتع� ّ�رف عل��ى جماله��ا املتن � ّوع

TOUT NEUF

LISTENING TO NATURE
APRIL 2 THURSDAY 4:30 PM
APRIL 3 FRIDAY
APRIL 4 SATURDAY 10:30 AM & 4:30 PM
HOUSE OF MUSICAL ARTS
FAMILY PERFORMANCE

GENERAL ADMISSION

Tout Neuf (Completely New) was created by Violaine Fournier and Cyrille Louge
for children from 2 to 5 years old. As young children experience this show, they
will find a whole new world to discover in the sounds of nature, sounds which
gave rise to the invention of music. They will hear a lyrical poem inspired by
Mozart, Bach, Landi and Rossini, celebrating wondrous sounds in nature: water
streaming, wind howling, fire crackling and footsteps resounding. Awaken your
children to the essence of life experiencing its manifold beauty and discovering
new feelings to share.
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YOUNG AMBASSADORS
Welcome Performance
The Royal Opera House Muscat aims to engage young students from all over the
country who have never visited the building or attended a performance. Newcomers
under the age of eighteen will receive four free tickets to attend shows with their families
and have an unforgettable experience as they meet the artists, while an expert personal
guide provides entertaining tips and educational resources. You can become a special
Young Ambassador, one who takes his or her ROHM experience around the country in
search of new Young Ambassadors.
For enquiries please contact us at: education@rohmuscat.org.om
Internships And Volunteering
Omani university and college students are involved every year in training programs in
ROHM’s various areas such as administration, staging, lighting, sound, programming,
education and marketing. This is a great opportunity for students to learn in situ with
highly qualified professionals.

CHILDCARE SERVICE

ال�سفراء ال�شباب

عر�ض ترحيبي
ت�س��عى دار الأوب��را ال�س��لطانية م�س��قط مل�ش��اركة الطلب��ة ال�صغ��ار م��ن جمي��ع �أنح��اء
 �س��يح�صل. �أو ح�ض��ور �أي��ة عر���ض،ال�س��لطنة الذي��ن مل ي�س��بق له��م زي��ارة املبن��ى
 عام��ا �أربع��ة تذاك��رة حل�ض��ور عرو�ضن��ا18 ال��زوار اجل��دد الذي��ن تق� ّ�ل �أعماره��م ع��ن
 ويحظ��ون بتجرب��ة التن�س��ى حي��ث �س��يلتقون بالفنان�ين يف ح�ين يوف��ر،م��ع عائالته��م
 ب�إمكان��ك �أن ت�صب��ح. وم�ص��ادر تعليمي��ة،له��م املر�ش��د اخلا���ص ن�صائ��ح ترفيهي��ة
 وتنق��ل جتربت��ك ع��ن دار الأوب��را ال�س��لطانية م�س��قط ح��ول،�س��فري ًا �ش��اب ًا متمي��زا
. ال�س��لطنة يف رحل��ة البح��ث ع��ن ال�س��فراء اجل��دد
education@rohmuscat.org.om للإ�ستف�سارات يرجى التوا�صل عرب الربيد الإلكرتوين
التدريب والتطوع
ّ ين�ض � ُّم العدي��د م��ن طلب��ة الكلي��ات واجلامع��ات ال ُعماني��ة يف
كل ع��ام �إل��ى الربام��ج
:التدريبي��ة الت��ي توفّره��ا دار الأوب��را ال�س��لطانية م�س��قط مبختل��ف الأق�س��ام مث��ل
 ه��ي. والت�س��ويق، والتعلي��م، والربام��ج، وال�ص��وت، والإ�ض��اءة، وامل�س��رح،الإدارة
.فر�ص � ُة ذهبي��ة للط�لاب للتع ّل��م م��ن اخت�صا�صي�ين م�ؤهل�ين

خدمة رعاية الأطفال

Bring the kids with you!
People with young children rarely attend the theatre. ROHM will offer patrons a
new service of BABYSITTING for children aged 4 to 10 years for the duration of the
performance. The childcare area will be in a safe rehearsal space and children will be
watched and entertained by young professional artists playing games and inventing
educational activities. Parents and children will enjoy going to the theatre and living
their own personal experiences.
Booking in advance is mandatory.
For booking and enquires please contact:
T: +968 24 403 333
Email: boxoffice@rohmuscat.org.om
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! اح�ض��ر �أطفال��ك مع��ك
 �س��توفّر دار الأوب��را.ن��ادر ًا م��ا يح�ض��ر اجلمه��ور ذوو الأطف��ال ال�صغ��ار العرو���ض
 �س�نرعى �أطفالك��م م��ن،لرواده��ا
ّ ال�س��لطانية م�س��قط خدم��ة «رعاي��ة الأطف��ال» اجلدي��دة
 �س��تكون منطق��ة الأطف��ال. �س��نوات خ�لال ف�ترة العر���ض10  �س��نوات �إل��ى4 �س��ن
 وت�س��ليتهم م��ن قب��ل فنان�ين، حي��ث �س��تتم رعايته��م،يف قاع��ات الربوف��ات الآمن��ة
. ويبتك��رون �أن�ش��طة تعليمي��ة، ويلعب��ون خمتل��ف الألع��اب معه��م،حمرتف�ين �ش��باب
.  وعي���ش جتاربته��م اخلا�ص��ة، والأطف��ال بزي��ارة امل�س��رح،�سي�س��تمتع الآب��اء
. احلجز امل�سبق �ضروري
:للحجز والإ�ستف�سار يرجى التوا�صل عرب
+96824403333 : هاتف رقم
boxoffice@rohmuscat.org.om : الربيد الإلكرتوين
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اجلوالت التعريفية

تكت�ش��ف �أ�س��رار الهند�س��ة املعماري��ة ملبن��ى دار الأوب��را ال�س��لطانية م�س��قط خ�لال ج��والت
 �س��تتعرف عل��ى تاري��خ و�أ�صال��ة ال�ص��رح الثق��ايف الفن��ي الرائ��د ب�س��لطنة.تعريفي��ة �آ�س��رة
ّ �ُعم��ان ب
 واكت�ش��ف الإبداع��ات ال�س��احرة لتفا�صي��ل، والإبت��كار الفن��ي،�كل بتفا�صيل��ه املعماري��ة
 كم��ا �س��تتعرف. وال�ش��رقي والأوروب��ي، واملغ��ويل،الديك��ور املتن��وع م��ن الط��راز الإ�س�لامي
عل��ى الآلي��ات املذهل��ة الت��ي تغ�ير �صال��ة العر���ض م��ن و�ضعي��ة امل�س��رح �إل��ى و�ضعي��ة احلف��ل
٠  وه��ي فر�ص��ة ن��ادرة لر�ؤي��ة جمموع��ة الآالت الن��ادرة،بكب�س��ة زر
 م�سا ًء5:30  �صباح ًا �إلى ال�ساعة8:30  من ال�ساعة:�أوقات اجلوالت من ال�سبت �إلى اخلمي�س
 رياالن ُعمانيان للمجموعات، ريال ُعماين واحد للأطفال، رياالت ُعمانية للكبار3 :الر�سوم
وتجز قبل املوعد ب�أ�سبوعني
ُ اجلوالت املدر�سية جمانية

:للحجز والإ�ستف�سار يرجى التوا�صل عرب
+96824403333 : رقم هاتف
boxoffice@rohmuscat.org.om :الربيد الإلكرتوين

ROHM TOURS
The architectural secrets of the Royal Opera House Muscat and the new House of
Musical Arts are are revealed through fascinating guided tours. You will learn the history
and genesis of Oman’s leading venue for arts and culture in all its structural boldness,
technical innovation, and explore the breath-taking decorative artistry of motifs derived
from Islamic, Mughal, Oriental and European art. You will also learn about the amazing
technical wizardry employed in both venues. An important highlight is the exhibition of very
fine rare instruments on display. Enjoy the opportunity to be among the first visitors to the
newly opened House of Musical Arts.
Opening hours: Saturday to Thursday: 8:30 am to 5:30 pm
Fees: Adults RO 3: Children RO 1: Groups RO 2 (per person)
School tours must be booked with 2 weeks’ notice and are free of charge
For booking and enquires please contact:
T: +968 24 403 333
Email: boxoffice@rohmuscat.org.om
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حمل الهدايا بدار الأوبرا ال�سلطانية
عمل��ت دار الأوب��را ال�س��لطانية م�س��قط م��ع فري��ق م��ن ال ُعماني�ين املوهوب�ين بالتع��اون م��ع
 والتح��ف،ال�س��وق احل��رة مب�س��قط لإبت��كار جمموع��ة جدي��دة عالي��ة اجل��ودة م��ن الهداي��ا
 تت�أل��ف املجموع��ة م��ن القط��ع الرتاثي��ة.النفي�س��ة الت��ي ترم��ز ل��دار الأوب��را ال�س��لطانية
 جمموع��ة. وديك��ور دار الأوب��را ال�س��لطانية م�س��قط،امل�صم��ة لإب��راز جم��ال و�إب��داع مبن��ى
الهداي��ا اجلدي��دة امل�س��توحاة الت�صامي��م الرائع��ة واجلميل��ة بالقاع��ة الك�برة و�صال��ة العر���ض
. ب��دار الأوب��را ال�س��لطانية م�س��قط م�ص ّمم��ة ب�إبداع��ات و�أي��دٍ ُعماني��ة
 تفتح �أبواب حمل هدايا دار الأوبرا ال�سلطانية م�سقط يومي ًا من ال�ساعة.يقع املحل يف الطابق الأول بالأوبرا جاالريا
 م�سا ًء10:00  �صباح ًا �إلى ال�ساعة10:00

THE ROYAL OPERA HOUSE GIFT SHOP
The Royal Opera House Muscat has worked with a team of talented Omanis in cooperation
with Muscat Duty Free to create a new high-calibre collection of gifts and souvenirs that
are worthy symbols of the opera house. The collection consists of heritage pieces designed
to evoke the beauty and magnificence of ROHM’s architecture and decoration. Designed
and made in Oman by Omanis, the new collection was inspired by many of the striking and
beautiful motifs found in the grand hall and auditorium of the Royal Opera House Muscat.
Located on the first floor of the Opera Galleria, the Royal Opera House Muscat gift shop is open daily from 10 am to 10 pm
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PRICING
RED

GREEN

GOLD

SILVER

BRONZE

BRASS

ORANGE

PINK

YELLOW

VIOLET

BROWN

SPECIAL EVENT CATEGORY*

DIAMOND

PLATINUM

BLUE

100

OMR

90

OMR

71

90

OMR

70

OMR

61

80

OMR

68

OMR

55

55

OMR

40

OMR

34

45

OMR

34

OMR

28

40

OMR

28

OMR

18

35

OMR

15

OMR

12

15

OMR

10

OMR

8

OMR

OMR

OMR

OMR

OMR

OMR

OMR

OMR

51

48

45

22

18

15

10

5

OMR

OMR

OMR

OMR

OMR

OMR

OMR

OMR

36

33

30

15

10

8

5

3

OMR

OMR

OMR

OMR

OMR

OMR

OMR

BOX PACKAGES
PLATINUM: 450 OMR, GOLD: 450 OMR, SILVER: 350 OMR, BRONZE: 300 OMR, BRASS: 250 OMR
Admits up to 4 guests

OMR

Discounts

Group Sales

Early Bird Discount

A group sale refers to the purchase of at least ten tickets
to an individual performance for a discount and can be made by
individuals and companies alike. The discount applied for attraction
depends on its classification as per the
information below:

Enjoy a 15% discount on ticket prices booked within 1
month of the date of release. Early Bird discount applies to
all events excluding pink, yellow, violet and brown zones
and general admission events.

Full Season Discount

Patrons that purchase tickets to every event in the season
receive our highest discount of 40%.

Single Ticket Discounts

For our single ticket buyers we offer the following discounts:

University/College Students

30% off for all full-time students. Student ID is required for
all box office purchases. Tickets may also be purchased
online, but will need to be collected from the box office and
will be released upon verification of student ID.

School Age Children
30% off tickets for children aged 6-17.

GENERAL ADMISSION
CATEGORY

GENERAL ADMISSION

VIP

Special-Themed Productions

10

-

Open-Air Performances On
The Rohm Maidan

3

10

Educational Events

5-10

* SPECIAL EVENTS PRICED INDIVIDUALLY. CONTACT THE BOX OFFICE FOR DETAILS
NO DISCOUNTS ARE APPLICABLE ON: DIAMOND, PLATINUM OR GENERAL ADMISSION EVENTS;
OR, ZONES PINK, YELLOW, VIOLET, BROWN. 50% DISCOUNT APPLIES ON SEATS WITH
RESTRICTED VIEWING
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-

1. Gold events (10-24 tickets maximum): 15% discount
2. Silver events (10-49 tickets maximum): 25% discount
3. Bronze & Brass events (10-unlimited tickets):
30% discount

Note: Maximum ticket purchase is determined by the “tier” of the
performance (Tier 1=24 max; Tier 2=50 max; Tier 3 & 4=unlimited)

Packages
Flexpak 3: choose any 3 events and receive a 15% discount
Flexpak 5: choose any 5 events and receive a 20% discount
Flexpak 8+: choose 8 or more events and receive a 25% discount
Note: Flexpak discounts not applicable to any complimentary
performances

Senior citizens
20% off for all senior citizens aged 65+.Tickets may also be
purchased online, but must be collected from the box office
and will be released upon verification of ID.
Note: Discounts and special offers cannot be combined; the
highest discount will apply when there is an overlap.

Accessibility
Wheelchair access seats are available on the Parterre.
Please contact the box office for more details.
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الأ�سعار

اخل�صومات

فئة العرو�ض اخلا�صة *

املا�سي
البالتيني

١٠٠

الذهبي

٩٠

الف�ضي

٧١

الربونزي

٥١

النحا�سي

٣٦

(ريال ُعماين)
(ريال ُعماين)
(ريال ُعماين)
(ريال ُعماين)
(ريال ُعماين)

٩٠

(ريال ُعماين)

٧٠

(ريال ُعماين)

٦١

(ريال ُعماين)

٤٨

(ريال ُعماين)

٣٣

(ريال ُعماين)

٨٠

(ريال ُعماين)

٦٨

(ريال ُعماين)

٥٥

(ريال ُعماين)

٤٥

(ريال ُعماين)

٣٠

(ريال ُعماين)

٥٥

(ريال ُعماين)

٤٠

(ريال ُعماين)

٣٤

(ريال ُعماين)

٢٢

(ريال ُعماين)

١٥

(ريال ُعماين)

٤٥

(ريال ُعماين)

٣٤

(ريال ُعماين)

٢٨

(ريال ُعماين)

١٨

(ريال ُعماين)

١٠

(ريال ُعماين)

٤٠

(ريال ُعماين)

٢8

(ريال ُعماين)

١٨

(ريال ُعماين)

١٥

(ريال ُعماين)

٨

(ريال ُعماين)

٣٥

(ريال ُعماين)

١٥

(ريال ُعماين)

١٢

(ريال ُعماين)

١٠

(ريال ُعماين)

٥

(ريال ُعماين)

١٥

(ريال ُعماين)

١٠

(ريال ُعماين)

٨

(ريال ُعماين)

٥

(ريال ُعماين)

٣

(ريال ُعماين)

املق�صورات

البالتيني ٤٥٠:ريال ُعماين ،الذهبي ٤٥٠ :ريال ُعماين ،الف�ضي 350 :ريال ُعماين ،الربونزي 300 :ريال ُعماين،
النحا�سي 250 :ريال ُعماين
املق�صورة تت�سع لعدد � ٤أفراد
ال�سعر املوحد

الفئة

كبار ال�شخ�صيات

10

�إنتاجات ذات �سمة خا�صة

-

3

عرو�ض يف الهواء الطلق ب�ساحة امليدان

10

5-10

فعاليات تعليمية

-

* احلفالت اخلا�صة �أ�سعارها فردية
* اليطبق �أي خ�صم على :املا�سي،و البالتيني� ،أو على عرو�ض ال�سعر املوحد� ،أو مقاعد منطقة :الوردي،الأ�صفر،البنف�سجي ،البني

اخل�صم ي�سري عند �شراء تذاكر املجموعه لدفعة واحدة فقط،
اخل�صم املبكر
اح�صل على تخفي�ض بن�سبة  %15عند حجز التذاكر قبل ولن ي�سري اخل�صم عند �شراء التذاكر ب�شكل متفرق �أو على
�شهر واحد من موعد العر�ض .ينطبق اخل�صم املبكر على �أكرث من دفعة .خ�صم جلميع املجموعات ح�سب الت�صنيف
جميع العرو�ض .ينطبق اخل�صم املبكر على جميع العرو�ض املبني �أدناه عند �شراء التذاكر ولن يتجاوز احلد الأق�صى من
عدد التذاكر امل�سموح به ح�سب كل عر�ض:
با�ستثناء املناطق الوردي والأ�صفر والبنف�سجي والبني
والدخول العام .
عرو�ض امل�ستوى الذهبي ( 24-10تذكرة) :خ�صم %15
عرو�ض امل�ستوى الف�ضي ( ٤٩-10تذكرة) :خ�صم %25
خ�صم عند �رشاء جميع عرو�ض املو�سم
عرو�ض امل�ستوى الربونزي والنحا�سي
اح�صل على تخفي�ض بن�سبة  ٪٤٠عند �شراء جميع
(-١٠غري حمدود) :خ�صم %٣٠
عرو�ض املو�سم.
مالحظة :يتحدد احلد الأق�صى للتذاكر امل�شرتاة بنا ًء على
الـم�ستوى  = 2احلد الأق�صى  50تذكرة؛ الـم�ستوى  3و= 4
)عدد غري حمدود

خ�صومات التذاكر املنفردة

نقدم اخل�صومات التالية مل�شرتي التذاكر املنفردة:

)

الأحمر

الأخ�ضر

الأزرق

الربتقايل

الوردي

الأ�صفر

البنف�سجي

البني

تذاكر املجموعات

طالب اجلامعات /الكليات

العرو�ض

خ�صم بن�سبة  ، %٣٠وميكن �أي�ض ًا �شراء التذاكر عرب
الإنرتنت ،على �أن يتم ا�ستالمها من �شباك التذاكر ،و�سيتم
الباقات املرنة
ت�سليمها للم�شرتي بعد �إبراز البطاقة الدرا�سية.
الباقة املرنة  :3اخرت  3عرو�ض واح�صل على خ�صم بن�سبة %١٥
�أطفال املدار�س
الباقة املرنة  :5اخرت  5عرو�ض واح�صل على خ�صم بن�سبة %٢٠
ً
خ�صم بن�سبة  %٣٠على تذاكر الأطفال ما بني  ١٧ -٦عاما .الباقة املرنة  :+8اخرت  8عرو�ض �أو �أكرث واح�صل على
مالحظة :ال ميكن اجلمع بني اخل�صومات والعرو�ض اخلا�صة؛ بل يتم خ�صم بن�سبة %٢٥
تطبيق اخل�صم الأعلى يف حالة �سريان االثنني يف وقت واحد

املواطنني كبار ال�سن

خ�صم بن�سبة  %20جلميع كبار ال�سن الذين تبلغ �أعمارهم 65
عام ًامي �شرائ التذاكر عن طريق املوقع الإلكرتوين ،ويجب
�إ�ستالمها من �شباك التذاكر وذلك بعد التحقق من الهوية.
مالحظة :ال ميكن اجلمع بني اخل�صومات والعرو�ض اخلا�صة ،حيث
�سيتم تطبيق �أعلى خ�صم عندما يكون هناك تداخل

�إمكانية الدخول
�إمكانية دخول الكر�سي املتحرك متاحة .للمزيد من التفا�صيل
يرجى التوا�صل مع �شباك التذاكر.
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ة القواعد املتبع

ROHM POLICIES
1.

Auditorium doors open 30 minutes prior to performance and close 10 minutes prior
to performance.

2.

Absolutely no late seating is permitted. No refunds or exchanges for latecomers.

3.

Dress code: formal or business including suits or dinner jackets for men and conservative
dress for women (please note that local culture requires conservative dress; so please, no
exposed shoulders or short dresses above the knees). Dishdasha and Massar required for
Omanis. No jeans, cargo pants, t-shirts, or tennis shoes permitted. ROHM reserves the
right to refuse entry to patrons who do not adhere to the dress code policy. No refunds or
exchanges will be granted. Children under 12 are not obligated to wear Omani massar.

4.

For security screening, attendees are advised to arrive 1 hour prior to performance.

5.

Attendees must present a ticket for admission.

6.

Doors to the auditorium will only reopen during intermissions and at the end of the
performance, except in the case of an emergency.

7.

No use of mobile phones in the auditorium. Please turn off all phones prior to entering
the venue.

8.

No photography or video in the auditorium. ROHM reserves the right to confiscate devices
used to take photos or make videos of the performances. This matter is dealt with seriously
out of respect for the performers.

9.

No outside food or drinks are permitted inside the venue. Food and drink purchased inside
the venue may not be brought into the auditorium at any time.

10. Attendees are required to use the seat designated on their ticket.
11. Patrons consent to the recording and filming of themselves as members of the audience.
12. Programmes may change without prior notice.
13. Out of courtesy to performers and other attendees, patrons are kindly requested not to
leave the auditorium until the end of the performance.
14. Children under the age of six are not permitted (unless otherwise specified).
15. Smoking is only permitted in designated smoking areas outside.
16. No whistling or talking during the performance, please.
17. Cancellations/refunds can only be claimed within 30 working days of the date of the event
by returning tickets to the box office of the Royal Opera House Muscat. The cancellation
penalty clause is 20% of the ticket price.
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. دقائق10  ويتم �إغالقها قبل العر�ض بـ، دقيقة30 تفتح الأبواب قبل العر�ض بـ1.1
. كما ال يجوز لهم ا�سرتداد قيمة تذاكرهم �أو ا�ستبدالها،ال ي�سمح ملن ي�صل مت�أخر ًا بالدخول2.2
 وال ي�سمح ب�إرتداء اجلينز، لغري العمانيني البدلة،) للعمانيني الزي الر�سمي (الد�شدا�شة العمانية وامل�صر:اللبا�س3.3
والبناطيل الغري ر�سمية (كارغو) والقم�صان ذات الأكمام الق�صرية والأحذية الريا�ضية نهائيا لكال احلالتني الرجال
 يحق لدار الأوبرا ال�سلطانية م�سقط �أن ترف�ض دخول.  وي�سمح اللبا�س املحت�شم حتى الركبة للن�ساء، والن�ساء
 امل�صر. كما ال يحق لهم ا�سرتجاع قيمة التذاكر �أو �إ�ستبدالها، احل�ضور للعر�ض يف حالة عدم التقيد باللبا�س
. �سنة١٢ العماين غري �إلزامي للأطفال حتت
.ن�ؤكد على احل�ضور �ضرورة الو�صول قبل �ساعة من بدء العر�ض لأغرا�ض التفتي�ش الأمني4.4
.يجب على احل�ضور �إبراز التذاكر ليتم ال�سماح لهم بالدخول5.5
. �إال يف احلاالت الطارئة،�سيتم فتح الأبواب خالل فرتات اال�سرتاحة وعند نهاية العر�ض فقط6.6
. لذا يرجى �إغالق الهواتف قبل الدخول،مينع ا�ستخدام الهواتف النقالة داخل امل�سرح7.7
 وحتتفظ دار الأوبرا ال�سلطانية م�سقط بحقها يف م�صادرة، مينع الت�صوير داخل امل�سرح ب�أي نوع من �أنواع الكامريات8.8
 ويتم التعامل مع هذه امل�س�ألة بجدية من منطلق احرتام،�أية �أجهزة ت�ستخدم يف التقاط ال�صور �أو ت�صوير الفيديو
.امل�شاركني يف العر�ض
ال ي�سمح ب�إدخال الأطعمة �أو امل�شروبات �إلى املبنى وكذلك ال ي�سمح ب�إدخال الأطعمة وامل�شروبات امل�شرتاة من داخل9.9
.املبنى �إلى �صالة العر�ض يف �أي وقت
.يرجى من احل�ضور االلتزام باجللو�س يف املقاعد املخ�ص�صة لهم مبوجب تذاكرهم1010
.يوافق رواد الأوبرا على �أن يتم ت�سجيلهم وت�صويرهم ك�أفراد من اجلمهور1111
 يرجى من احل�ضور الكرام عدم املغادرة.يحتفظ منظمو احلفل باحلق يف تغيري املعلن يف �أي وقت دون �إنذار �سابق1212
. احرتام ًا ومراعاة للم�شاركني يف العر�ض وللجمهور،قبل انتهاء العر�ض
.تقدير ًا جلهود الفنانني واحرتام ًا للح�ضور يرجى عدم مغادرة القاعة قبل نهاية العر�ض1313
ال ُي�سمح بدخول الأطفال دون �سن ال�ساد�سة من العمر (عدا احلفالت املخ�ص�صة للأطفال ي�سمح ل�سن الرابعة1414
.)ف�أعلى بالدخول
.مينع التدخني �إال يف الأماكن املخ�ص�صة لذلك1515
.مينع الت�صفري �أو احلديث �أثناء العر�ض1616
 وذلك عن طريق �إرجاع التذاكر �إلى، يوم من تاريخ احلفل30  �إ�سرتجاع قيمة التذاكر يف غ�ضون/ميكن �إلغاء1717
. من �سعر التذكرة% 20  ب�شرط غرامة خ�صم.�شباك التذاكر يف دار الأوبرا ال�سلطانية م�سقط
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Box office Information
Box office hours:
Regular box office timings are:
Saturday to Thursday, 8:30am - 6:00pm
On days of performances, box office timings are:
Saturday to Thursday, 9:00am – 11:00pm
and Friday, 4:00pm – 11:00pm

Contact Information
Primary box office – line 1: +968 2440 3332
Primary box office – line 2: +968 2440 3333
Primary box office – line 3: +968 2440 3334
E-mail: boxoffice@rohmuscat.org.om

@royaloperahousemuscat
roh_muscat
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معلومات �شباك التذاكر

:مواعيد عمل �شباك التذاكر الرئي�سي
مواعيد العمل يف الأيام العادية ل�شباك التذاكر
 م�سا ًء6  �صباح ًا وحتى8:30 :من ال�سبت وحتى اخلمي�س
مواعيد عمل �شباك التذاكر خالل �أيام العرو�ض
 لي ًال11  �صباح ًا وحتى9 :من ال�سبت وحتى اخلمي�س
 لي ًال11  م�سا ًء وحتى4 ويوم اجلمعة من

معلومات االت�صال

+96824403332 :1 �شباك التذاكر الرئي�سي اخلط
+96824403333 :2 اخلط
+96824403334 :3 اخلط
boxoffice@rohmuscat.org.om :الربيد الإلكرتوين
@royaloperahousemuscat
roh_muscat
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