
عن المسابقة:
للفرق  ا�لكترونية  ياماها  مسابقة  م.م.ح  غلف  ميوزيك  ياماها  شركة  تقدم 
الموسيقية 2017 في دورتها الثانية. وهي مسابقة بين فرق من الهواة تقدم 
دول  ثقافات  من  واسع  طيف  من  لموسيقيين  فيديوي�  مسجلة  حية  عروض� 
مجلس التعاون الخليجي والشرق ا�وسط ورابطة الدول المستقلة وغرب آسيا 
وإفريقيا. وتعتبر واحدة من أكبر الفرص المتاحة �ظهار موهبتك الموسيقية 
ا�شتراك  على   نشجعكم  ولذلك  ا�نترنت.  عبر  الواسعة  الشهرة  واكتساب 

وتسجيل فرقتكم للمشاركة في هذه الفعالية المثيرة.
إمكانية ا�نضمام:

للموسيقيين الهواة غير المتعاقدين مع شركات تسجيل.

Yamaha Music Gulf FZE

https://a.cstmapp.com/promotions/18966


الشروط وا�حكام
قائمة الدول المشاركة موجودة في الموقع ا�لكتروني للمسابقة -  •

.mea.yamaha.com  
يجب أن تضم الفرقة شخصين إلى 6 أشخاص.  •

عمر المشاركين ال يقل عن 15 سنة (مع موافقةالوالدين أو الوصي - في    •
حالة القّصر)  

يجب أن يبقى أعضاء الفرقة أنفسهم طوال مدة المسابقة.  •
ال يحق للعضو االنتماء �كثر من فرقة واحدة.  •

أغنية أصيلة واحدة كلمات/ تنسيق موسقي  •
أي نمط / نوع موسيقي باستثناء الموسيقى أ�وروبية الكالسيكية  •

عرض حي مسجل فيديوي�.  •
ال تتجاوز مدته 6 دقائق  -  

أن تكون المادة الفيديوية واضحة الصوت والصورة.  -  

طريقة االنضمام
تفضل بزيارة الرابط التالي mea.yamaha.com وسجل وذلك بإكمال المعلومات المطلوبة.  •

حّمل الفيديو أو أرسل الرابط الخاص باليوتيوب أو الفيميو.  •

المواعيد

الجوائز والمكافآت
الثاني (نوفمبر) 2017 و سيتم تحديد الموعد بدّقة الحق�. اليابان خالل شهر تشرين  الفرقة الفائزة بالجائزة الكبرى ستحصل على رحلة إلى   •

الجوائز الفردية من بين كل المواد الفيديوية المشاركة:  •
أفضل عازف غيتار                   (غيتار كهربائي ريفستار RS620 من ياماها)  -  

أفضل عازف غيتار باس                     (غيتار باس TRBX505 من ياماها)  -  
أفضل عازف أورغ           (آلة سينثيسايزرMX61 من ياماها)  -  

أفضل عازف درامز                              (لوحة نقر إلكترونية DTXM12 من ياماها)  -  
أفضل مغني                       (أجهزة ميكسر MG10XU واستديو مونيتور إم إس بي 3 من ياماها)  -  

معايير التحكيم
•  الكفاءة الفنية في كل آلة من اÄالت الموسيقية االبتكار والجودة في الترتيبات           •

حرفية االستعراض                        •  القابلية التسويقية للفرقة والسمة الفريدة المميزة لها  •
الصوت والتحكم إجماالً  •

لجنة التحكيم
كاتسونوري أوجي (عازف أورغ)

مخرج، وملحن، ومنّسق ألحان موسيقية، وعازف أورغ مبدع، يتمتع بسيرة مهنية باهرة في مجال إنتاج البرمجيات وا�نتاج والتعليم 
الموسيقيين. كما أبدع، بصفته مصمم صوت، أصوات� رائعة للعديد من أجهزة سينثيسايزر الخاصة بشركة ياماها مثل سلسلة 
DX، وSY، وQY، وVL، وEX، وCS، وMOTIF وMONTAGE. كما ظهر في أكثر من 400 مراجعة فيديوية لمنتجات رقمية، حازت على 

أكثر من 17 مليون مشاهدة على اليوتيوب وعلى اهتمام الموسيقيين والمبدعين في مختلف أنحاء العالم.
http://www.youtube.com/user/musictrackjp

باتي باليناس (عازفة درامز)
عازفة درامز تعيش في بالما دو مالوركا في إسبانيا. ولديها سيرة مهنية حافلة كأحد أفراد فرقة أنجلز دياليت مع أختيها. وقد 
المشاركة بكثرة في حفالت موسيقية حية ومسجلة مع كوكبة متنوعة من  إلى  النقر على درامز  الفذة في  قادتها موهبتها 
والعروض  الدراسات  من  الكثير  بإجراء  تقوم  فهي  ياماها،  شركة  لدى  موسيقّية  خبيرة  وباعتبارها  العالم.  حول  الموسيقيين 
التوضيحية واالستعراضات Äالت درامز محلي� وخارجي� مع أشهر الفنانين من أمثال فيكتور ووتن وناثان إيست. كما تقتطع بعض� 

من وقتها أيض� لتعليم العزف على درامز في مدرسة موسيقية محلية.

mea.yamaha.com        YamahaMusicGulf.YMGF/   

يجب تسجيل الفيديو بين 01 يناير 2017 و 31 أغسطس 2017.  -  
يجب أال يتضمن الفيديو أو كلمات ا�غنية أي محتوى مسيء أو      -  

تمييزي، سواء كان لفظي� أو فعلي�، تجاه أي جنسية أو شخص (بغض     
النظر عن جنسه أو عرقه أو دينه أو غير ذلك من االنتماءات).   

يجب أن يكون جميع أفراد الفرقة ظاهرون بشكل واضح وهم يؤدون    -  
العرض حي� طوال مدة التسجيل.   

يحق للجهة المنظمة أن ترفض الفيديوهات المقدمة.  -  
يسمح باستخدام كافة أنواع اÄالت الموسيقية مثل أجهزة سيكوانسر    •

وسامبلر وعدة الدي جيه... الخ، فضًال عن الدرامز والغيتار وا�ورغ.  
يمكن للمشاركين العزف باستخدام منتجات ياماها أو غيرها.  •

تشرين الثاني (نوفمبر) سبتمبر يونيو – أغسطس أبريل – مايو

رحلة إلى اليابان 10 سبتمبر – إعالن أسماء الفائزين
التسجيل

يبدأ في 04 يونيو
ينتهي في 31 أغسطس

ا�عالن
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