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التراث الموسیقي العراقي وارشفتھ.
یقوم المایسترو عالء مجید بقیادتھ فنیا كما ویعمل على تدریب النسوة المنشدات في الكورال ، وحاز لذلك قالدة االبداع ، لصناعة

فنا مقتبسا من عراقة فن العراق، وبأصوات نسائیة ھذب حناجرھن إلنتاج صوت ھرموني متناغم ، فصار للكورال صداه في العالم
العربي والغربي.

یعد الكورال جمعیة سویدیة لھا رقم ضریبي وتعمل تحت طائلة قانون الجمعیات السویدیة ، جمعیة طیور دجلة مستقلة غیر مرتبطة
بأي حزب او جھة سیاسیة.

Marianneالسویدیةالمخرجةوقامت GillgrenقناةعلىعرضالفرقةعنوثائقيفیلمبعملSVTفيعرضھوتمالسویدیة
حفل للسفارة السویدیة في العراق.

نظمت الفرقة واقامت سبع مھرجانات غنائیة دولیة  ، على مدى عشر سنوات ، وعلى اكبر مسارح العاصمة ستوكھولم
Berwaldhallen , södra teatern, Nybrokajen،قسطنطینة/المالوف،عربیةمھرجاناتفيالفرقةوشاركتھذا

الرشید.شارعمئویةلمناسبةبغدادالحبیبةوفيالكویت،في17الدوليالموسیقىومھرجان،-الجزائر

یقوم  المایسترو عالء مجید بأختیار فرقة موسیقیة تتألف من عازفین عراقیین وعرب  من البالد العربیة وبالد الشتات، التي ینتمي
إلیھا مھاجرو الشرق األوسط ، ویعمل المایسترو مجید ، على اختیار فقرات المادة الفنیة بعنایة فائقة وفي األغلب اغاني من التراث

العراقي وقد تتخللھا بعض االغاني العربیة لكبار فناني الطرب العربي.
PROالسویدیةاالوركسترامعممیزةمشاركة،كذلكوللفرقة musicaبقیادةMikael Bartosch.

وشارك الفرقة في الغناء وخالل مھرجاناتھا السنویة ، فنانون كبار، عازف العود الفنان نصیر شمھ ، قارئ المقام الفنان حسین
االعظمي ، الفنان التونسي لطفي بوشناق ، قارئة المقام السیدة فریدة.

فيالالعنفمنظمةرئیسبراندسكودرولفقبلمن2014العامفيالحسنةالنوایاسفیرلقب،المعنويبكیانھالكورالمنحتم
/nonviolenceسویسرا( music for peace(.

قامت فرقة طیور دجلة بقیادة المایسترو عالء مجید ، ومن خالل مشاركات عدة بدعوة من قبل جھات سویدیة بأداء أغاٍن باللغة
االنكلیزیة عن السالم ، حیث دعیت الفرقة للمشاركة وألكثر من مرة في یوم السالم العالمي ، وكذلك باللغة السویدیة ، حیث دعیت

stadافتتاحفيللمشاركةالفرقة museetفيأغانیھامنبعضاوأدت،ستوكھولمالعاصمةفيstad huset،وأدتھذا
الفرقة أغنیة باللغة العربیة الفصحى والتي تم أدائھا بلغات عدة تجاوزت سبع لغات من مختلف بقاع العالم موضوعھا ، حقوق البشر.

Reمؤسسةمععدةولمراتالفرقةوشاركت orientالمشروعمدیرةمنتوجیھھاتمخاصةوبدعوةالسویدیةCecilia
HörnellومساعدتھاKatrin Amberntssonالعالمي.المرأةیومفياحتفالیةإلحیاء

Heddaالسویدیةالمخرجةمنوبدعوة،الفرقةعضواتبعضقامت Krausezالتي،7لمسرحیةالرئیسةاألدواربأداء
تحكي قصص وأحداث واقعیة عن شخصیات نسویة من بالد مختلفة ، كافحت ألجل قضایا إنسانیة ، وترجم العمل الى لغات عدة وتم

Hillaryقامت،بالتحدیدأمریكاوفي،المعمورةبقاعأغلبفيتنفیذه Clinton & Meryl Streepھذافيادوارباداء
العمل المسرحي.

ومن لدن أفكار عضوات الكورال ، نظمت  الفرقة نشاطات كبیرة أدبیة وثقافیة ، یتم فیھا توجیھ دعوة  إلى جمعیات  وشخصیات من
مختلف أوساط الجالیة العراقیة والعربیة ،  استضافت فیھا كتابا وشعراء وفنانین ، من القاطنین في السوید وأوروبا كان مضمونھا

الحدیث عن قضایا الحب والمرأة والموسیقى.


