
CHOR ZUR WELT 
VORANMELDUNG  

Bitte Formularfunktion nutzen oder in Druckbuchstaben ausfüllen

   
Name, Vorname, Alter

Straße und Hausnummer (optional) PLZ und Wohnort (optional)

Telefon/Mobil (optional)   E-Mail 

Muttersprache  

Musikalische Vorerfahrung: 

In welcher Stimmlage ordnest du dich ein? 

Hast du Chorerfahrung?

In welchen Chören/Gruppen hast du bereits gesungen/musiziert?

Kannst du Noten lesen?

Hast du bereits Erfahrung im mehrstimmigen Singen?

Hast du Erfahrung mit internationaler Chor-/Gesangsliteratur?

Chorerfahrung ist keine Voraussetzung. Eine gewisse Erfahrung im Umgang mit der eigenen Stimme  
sowie die Fähigkeit, Töne nachzusingen, sollten vorhanden sein. 

Sonstiges 

Engagierst du dich in interkulturellen Initiativen?

Sonstige Interessen:

 

 كورراالل للعالم
تسجيیل

االرجاء االكتابة بخط ووااضح (حرووفف مطبعيیة أأوو ااستعمالل االحاسوبب)              

االلقب٬، ااالسم٬، االعمر

االشاررعع ووررقم االمنزلل (ااختيیارريي)                                          االترقيیم االبريیديي وواالمديینة (ااختيیارريي)

 االهھاتف / االجواالل (ااختيیارريي)

االبريید ااإللكترووني

 االلغة ااألمم

تجربة موسيیقيیة:

-  كيیف تصنف ططبقتك االصوتيیة ؟  

- هھھھل لديیك تجربة في االكورراالل ؟       

- ماهھھھي االفرقق االموسقيیة أأوو االكوررااالتت االتي قمت بالعزفف أأوو االغناء فيیهھا ؟         

 - بإمكانك قرااءةة االعالماتت االموسيیقيیة ؟   

- لديیك تجربة في االغناء االجماعي ؟   

- لديیك تجربة مع أأددبب االموسيیقى االعالمي ؟       

االخبرةة في االكورراالل ليیست شرططا أأساسيیا. وو لكن يینبغي أأنن تتوفر بعض االخبرةة في االتعامل مع االصوتت وواالقدررةة.
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 - بإمكانك قرااءةة االعالماتت االموسيیقيیة ؟   

- لديیك تجربة في االغناء االجماعي ؟   

- لديیك تجربة مع أأددبب االموسيیقى االعالمي ؟       

االخبرةة في االكورراالل ليیست شرططا أأساسيیا. وو لكن يینبغي أأنن تتوفر بعض االخبرةة في االتعامل مع االصوتت وواالقدررةة.

 كورراالل للعالم
تسجيیل

االرجاء االكتابة بخط ووااضح (حرووفف مطبعيیة أأوو ااستعمالل االحاسوبب)              

االلقب٬، ااالسم٬، االعمر

االشاررعع ووررقم االمنزلل (ااختيیارريي)                                          االترقيیم االبريیديي وواالمديینة (ااختيیارريي)

 االهھاتف / االجواالل (ااختيیارريي)

االبريید ااإللكترووني

 االلغة ااألمم

تجربة موسيیقيیة:

-  كيیف تصنف ططبقتك االصوتيیة ؟  

- هھھھل لديیك تجربة في االكورراالل ؟       

- ماهھھھي االفرقق االموسقيیة أأوو االكوررااالتت االتي قمت بالعزفف أأوو االغناء فيیهھا ؟         

 - بإمكانك قرااءةة االعالماتت االموسيیقيیة ؟   

- لديیك تجربة في االغناء االجماعي ؟   

- لديیك تجربة مع أأددبب االموسيیقى االعالمي ؟       

االخبرةة في االكورراالل ليیست شرططا أأساسيیا. وو لكن يینبغي أأنن تتوفر بعض االخبرةة في االتعامل مع االصوتت وواالقدررةة.

على متابعة االلحن

ااَخر

- هھھھل تنخرطط في مباددررااتت ثقافيیة ؟

- إإهھھھتماماتت أأخرىى:    

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Übersetzung: Yassine Aoun.

على متابعة االلحن

ااَخر

- هھھھل تنخرطط في مباددررااتت ثقافيیة ؟

- إإهھھھتماماتت أأخرىى:    

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Übersetzung: Yassine Aoun.

على متابعة االلحن

ااَخر

- هھھھل تنخرطط في مباددررااتت ثقافيیة ؟

- إإهھھھتماماتت أأخرىى:    

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Übersetzung: Yassine Aoun.

 كورراالل للعالم
تسجيیل

االرجاء االكتابة بخط ووااضح (حرووفف مطبعيیة أأوو ااستعمالل االحاسوبب)              

االلقب٬، ااالسم٬، االعمر

االشاررعع ووررقم االمنزلل (ااختيیارريي)                                          االترقيیم االبريیديي وواالمديینة (ااختيیارريي)

 االهھاتف / االجواالل (ااختيیارريي)

االبريید ااإللكترووني

 االلغة ااألمم

تجربة موسيیقيیة:

-  كيیف تصنف ططبقتك االصوتيیة ؟  

- هھھھل لديیك تجربة في االكورراالل ؟       

- ماهھھھي االفرقق االموسقيیة أأوو االكوررااالتت االتي قمت بالعزفف أأوو االغناء فيیهھا ؟         

 - بإمكانك قرااءةة االعالماتت االموسيیقيیة ؟   

- لديیك تجربة في االغناء االجماعي ؟   

- لديیك تجربة مع أأددبب االموسيیقى االعالمي ؟       

االخبرةة في االكورراالل ليیست شرططا أأساسيیا. وو لكن يینبغي أأنن تتوفر بعض االخبرةة في االتعامل مع االصوتت وواالقدررةة.
الخبرة في الكورال ليست شرطا أساسيا. و لكن ينبغي أن تتوفر بعض الخبرة في التعامل مع الصوت و

القدرة على متابعة اللحن .          

- هل إنخرطت في مبادرات ثقافية ؟

الخبرة في الكورال ليست شرطا أساسيا. و لكن ينبغي أن تتوفر بعض الخبرة في التعامل مع الصوت و
القدرة على متابعة اللحن .          

- هل إنخرطت في مبادرات ثقافية ؟

الخبرة في الكورال ليست شرطا أساسيا. و لكن ينبغي أن تتوفر بعض الخبرة في التعامل مع الصوت و
القدرة على متابعة اللحن .          

- هل إنخرطت في مبادرات ثقافية ؟



مجموعة كورال إلى العالم "Chor zur Welt" | النّصف األول من سنة 2017/2018
معلومات وشروط املُشاركة

معلومات:
البروفة األولى: يوم اإلثنني املُوافق 2017.09.25.•
م5555واع5555يد ال5555بروف5555ات: أس5555بوع5555ياً ي5555وم اإلث5555نني م5555ن ال5555ساع5555ة 04:30 م5555ساًء ح5555تّى ال5555ساع5555ة 06:30 م5555ساًء ف5555ي •

.Kaistudio 1
املُشاركة مجاناً.•
•.www.elbphilharmonie.de/de/spielmit :تجدون معلومات ُمحّدثة على الصفحة اإللكترونية

شروط املُشاركة:
يحق لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 سنة أو أكثر املُشاركة.•

يُمكن للُمغنّيني القاطنني في هامبورغ وضواحيها فقط املُشاركة.•

يتحّمل املُشاركون تكاليف مواصالتهم واألكل الخاص بهم.•

تكون املشاركة على مسؤوليتكم الشخصية.•

•.www.elbphilharmonie.de/spielmit التّسجيل إلكتروني عن طريق الصفحة اإللكترونية

ً ع555555555555555555ل55ى ال555555555555555555ب55ري555555555555555555د اإلل555555555555555555ك55ت55رون555555555555555555ي  ق555555555555555555وم555555555555555555وا ب555555555555555555ت55ع55ب55ئ55ة ن555555555555555555م55وذج امل55555555555555555ُش55ارك555555555555555555ة وأرس555555555555555555ل55وه م555ُج555555555555555555ددا
.mitmachen@elbphilharmonie.de

ي5555تم إخ5555تيار امل555ُشارك5555ني ب5555عد إرس5555ال ن5555موذج امل555ُشارك5555ة م5555ن خ5555الل امل555ُنظّم "Hamburg Musik"، و ع5555ملية •
اإلختيار غير قابلة للطّعن.

ع55ند امل5ُشارك55ة ف55ي مج55موع55ة ك55ورال إل55ى ال55عال55م "Chor zur Welt" ي55كون ب55ذل55ك امل5ُشارك55ون م55واف55قون ع55لى •
نش555ر ال555ّصور وال555تسجيالت ال555صوت555ية امل555رئ555ية ال555تي ي555تم إل555تقاط555ها وت555سجيلها ف555ي س555ياق املش555روع م555ن ط555رف 
امل55555555555555555ُنّظّم "Hamburg Musik GmbH" ألغ555555555555555555راض ال555555555555555555تّوث555555555555555555يق وال555555555555555555تّرش55555555555555555555555ّح ل555555555555555555لعرض امل55555555555555555ُقّدم م555555555555555555ن 
Elbphilharmonie وق555555اع555555ة Laeiszhalle. إذا ك555555ان555555ت ه5555555ُناك ح555555اج555555ة لنش555555ر ص555555ور وت555555سجيالت ت555555خص 

أشخاص بعينها، فإن املُنظّم يتكفَّل بالحصول على املوافقة املطلوبة بشكٍل ُمسبق.

ال يُمكن املُشاركة في املجموعة بعد إنقضاء البروفة الثالثة املُقررة بتاريخ 2017.10.30.•

يتم إقصاء املُشاركني من املجموعة في حال تكرر غيابهم لثالث مراٍت ُمتتاليات.•

تج55در ه55نا اإلش55ارة ب55وض55وح ب55أن55ّه غ55ير م55سموح ن55سخ ال55نوت55ات وامل55قطوع55ات امل55وس55يقية وذل55ك ب55موج55ب ال55قان55ون •
األملاني.

س5يتم اع5تماد ج5ميع ش5روط املُشارك5ة ع5ند ال5تّسجيل، وت5ُعتبر ق5رار ات املُنظّم إل5زام5ية ف5ي ح5ال وج5ود ت5ساؤالت •
أُخرى.

CHOR ZUR WELT 

.www.elbphilharmonie.de/de/spielmit
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