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تعّرف على المسابقة
ياماها ميوزك جلف م.م.ح تقدم مسابقة ياماها 

ا�لكترونية للفرق الموسيقية 2018 في سنتها الثالثة. 
إنها مسابقة الفرق من مستوى الهواة لعرض ا�داء الحي 

بالفيديو و المسجل من الموسيقيين من مختلف 
الثقافات في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق 

ا�وسط ورابطة الدول المستقلة وغرب آسيا والمناطق 
ا�فريقية. انها واحدة من الفرص الكبيرة �ظهار المواهب 

الموسيقية وتعزيز الشعبية في جميع أنحاء العالم عبر 
ا�نترنت. ونحن نشجعكم على االشتراك وتسجيل الفرقة 

الخاصة بكم للمشاركة في هذا الحدث المثير.

الجدول

الفرق الموسيقية التي
ُيسمح لها بالمشاركة!
الموسيقيون الهواة ممن لم يبرموا أي
تعاقدات مع إحدى شركات التسجيالت.

كيفية ا نضمام:
قم بزيارة mea.yamaha.com و من ثم التسجيل

قم بتحميل الفيديو أو إبعث الرابط الخاص
 .Vimeo أو You Tube بالفيديو على موقعي

تموز - آبأيار - تموزأذار
ا�عالن الرسمي عن المسابقة

5 آذار 2018
فترة التسجيل

تبدأ في 15 أيار 2018
تنتهي في 15 تموز 2018

فترة التصويت
جائزة إختيار الجمهور
تبدأ في 16 تموز 2018

آب
إعالن الفائزين

27 آب 2018

تشرين ا�ول
الرحلة إلى اليابان
تشرين ا�ول 2018

https://a.cstmapp.com/p/24338
https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/
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كاتسونوري أوجييه (عازف أورغ)
وهو مخرج، مؤلف، منظم، وعازف أورغ مع مهنة في مجال إنتاج البرمجيات وا�نتاج الموسيقي والتعليم الموسيقي. كمصمم 
صوت فقد أعّد ا�صوات للكثير آالت سينثسايزر من ياماها مثل DX و SY و QY و VL و EX و CS و MOTIF و MONTAGE. لقد ظهر 
و  YouTube على  مشاهدة  مليون   25 من  أكثر  اكتسبت  والتي  ا�لكترونية،  للمنتجات  تحليلي  فيديو   400 من  أكثر  في  أيضا 

االهتمام من الموسيقيين والمبدعين في جميع أنحاء العالم.
http://www.youtube.com/user/musictrackjp

فيكتور سمولسكي (عازف غيتار)
موسيقي ، منتج ، مؤلف ، معلم ، مؤلف أحد أنجح برامج الفيديو التعليمية لعزف الجيتار ا�لماني "School of Metal". عازف الجيتار 
LINGUA MORTIS ORCHESTRA مع  MIND ODYSSEY و  RAGE و  ALMANAC و  Metal العالمية المشهورة  لفرق موسيقى 
العديد من الجوالت والظهور التلفزيوني.  بدأ العزف على البيانو و التشيلو في سن السادسة ومن ثم دراسة الجيتار في سن 11. 
صوتت المجلة الروسية كالسيك روك �عطائه جائزة أفضل عازف جيتار في عام 2005. أيضا المجلة اليابانية Burrn صوتت له عدة 
لمسابقات موسيقية دولية. ممثل ومطور مشارك  تحكيم  لجنة  القارئ. عضو  رأي  استطالع  عازف جيتار في   20 أعلى  مرات في 
 CORDIAL ،SHURE ،ENGL ،YAMAHA الت الموسيقية في جميع أنحاء العالم، مثلÇللشركات المرموقة في صناعة المعدات و ا

Thomastik - Infeld، الخ

زاك بوند (عازف درامز)
25+ تمتد  المهنية  حياته  طوكيو.  في  حالًيا  ومقره  ا�مريكية،  المتحدة  الواليات  من  محترف  موسيقي  مؤلف   / موسيقي  "إنه 
سنة عبر 50 دولة. مع جذوره كعازف أوركسترالي، تطّور إلى اختصاصي في عزف ا�يقاع المسيري وو اختصاصي أيضَا في عّدة 
الدرامز مع انجذاب خاص لموسيقى الجاز، الروك، البوب، البلوز، R & B، السول، الفانك D & B يشارك شغفه بتعليم الجيل القادم 

من الموسيقيين في مدرسة طوكيو.

لجنة التحكيم

الشروط و ا�حكام
•  البلدان المشاركة المدرجة في موقع المسابقة على ا�نترنت - 

   mea.yamaha.com   
•  تتكون الفرقة من 2 إلى 5 أعضاء 

•  الحد ا�دنى للعمر هو 15 سنة 
•  يجب عدم تغيير أعضاء الفرقة طوال فترة الفعالّية

•  كل عضو يجب أن ينتمي لـفرقة واحدة فقط
•  أغنية أصلية واحدة (الكلمات / الموسيقى)

•  أي نمط موسيقي باستثناء الموسيقى الكالسيكية ا�وروبية
•  با�ضافة Çالت الدرامز و الجيتار و ا�ورغ، يمكن استخدام جميع أنواع 

   اÇالت الموسيقية مثل السامبلر و معدات الدي جي الخ... 
•  يمكن للمشاركين العزف باستخدام منتجات ياماها أوغيرها

• ا�داء الحي المسجل بالفيديو.  

الجوائز:
.Ïفرقة واحدة كفائز بالجائزة الكبرى ستحصل على رحلة إلى اليابان خالل شهر تشرين ا�ول (أكتوبر) 2018 و سيتم تحديد الموعد بدّقة الحق  •

•  جوائز فردية يتم اختيارها من جميع المشاركات
(الجيتار الكهربائي (RSP20 Revstar) من ياماها)    -  أفضل عازف جيتار  

(بايس جيتار (BBP34) من ياماها)    -  أفضل عازف بايس جيتار  
(أورغ/سينث (MONTAGE6 61) من ياماها)    -  أفضل عازف أورغ   

(درامز إلكتروني Yamaha DTXM12 Electronic Percussion Pad مع ا�ضافات)    -  أفضل عازف درامز   
(جهاز ميكسر (MG10XU) و سماعات استوديو (HS5i) و جهاز SC-02 Session Cake و سماعات رأسية     -  أفضل مغّني  

      RH5MA من ياماها)

•  جائزة واحدة باختيار الجمهور - الفرقة الفائزة بأكبر عدد من ا�صوات. جهاز SC-02 Session Cake و سماعات رأسية RH5MA من ياماها

معايير الحكم
ستقوم لجنة التحكيم باختيار الفائزين (فيما يخص الجائزة الكبرى و الجوائز الفردية فقط) حسب اÇتي:

• ا�صالة وجودة التوزيع الموسيقي            • المهارة في استخدام ا�دوات الفردية
• المهارة                                                      • موهبة الفرق وقابلية التسويق لها

• الصوت والتحكم بشكل عام

   -  مدة الفيديو ال تتجاوز 6 دقائق
   -  يجب يكون تسجيل الفيديو واضح الصوت و الصورة، الحد 

      ا�على لحجم الملف 150 ميجابايت.  
   -  يجب تسجيل الفيديو بالفترة بين 1 يناير 2018 و لغاية 15  

      تموز 2018.
   -  يجب أال تتضمن مقاطع الفيديو وكلمات ا�غاني أي إهانة  

      أو تمييز، سواء من خالل الكلمات أو الحركات، ضد أي  
      شخص أو جنسية (بصرف النظر عن الجنس أو العرق أو 

      الدين أو غير ذلك
   -  يجب أن يكون جميع أعضاء الفرق ظاهرين وهم يؤدون 

      عزفÏ حيÏ طوال مدة التسجيل
   -  تحتفظ الجهة المنظمة بحق رفض أي من مقاطع الفيديو
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