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موسم 2022م - 2023م

التقاليد والموهبة واإلبداع 
تحرص دار األوبرا السلطانية مسقط عند اختيار برامجها العربية والُعمانية عىل تأكيد الزتامها 
باحلفاظ عىل الرتاث، واالحتفاء بالفنانني الذين يكرسون كل مواهبهم اللرتقاء بهذه الفنون وإثرائها. 
تضم مجموعة حفالت الدار خالل الموسم القادم كوكبة من ألمع نجوم اجليل، مثل: كاظم 
الساهر، وحسني اجلسمي، وعايص احلالين ، والفنانة مروة نايج. أما فن الطرب األصيل، فيحتل 
مكانة خاصة يف برنامج حفالت الدار اليت تستضيف الفنان لطفي بوشناق، فضالً عن االستمرار 
يف تقديم حفل كلثوميات مع المطربتني يرسا محنوش ومي فاروق، ومن أهم التقاليد اجلديدة 
اليت أرستها دار األوبرا السلطانية مسقط عىل مدار العقد المايض تقديم فعاليات سنوية محبوبة، 
عرض الموسيقى العسكرية: من ُعمان والعالم، وحفل يوم المرأة الُعمانية، ومهرجان الموسيقى 
الشعبية، وبعد النجاح الهائل لمجموعة حفالت رمضان خالل الموسم السابق، تواصل الدار خالل 

موسم 2023م تقديم ثالثة أمسيات إللنشاد والمديح الصويف.

كما تحرص دار األوبرا السلطانية مسقط عىل االحتفاء بالموروث الثقايف والفين، فإنها تركز عىل 
تشجيع المواهب اجلديدة ودعم الظهور األول للفنانني الناشئني والعالميني من منطلق رغبتها يف 
إضافة نكهة جديدة وجاذبية فريدة لربامج الدار، ويف إطار مساعي توسعة نطاق الربنامج، تقدم دار 
األوبرا المرصية »باليه زوربا«، وهو نسخة أدائية من فيلم زوربا اليوناين، و»باليه الليلة الكبرية«. 

 
نجوب رشًقا وغربًا خالل الموسم اجلديد لنتجاوز كل احلدود واألزمان، فنقدم عرض »خارج حدود 
الزمن« من تايوان، والعرض الفريد »عندما يلتقي الفالمنكو بالتانغو« الذي ابتكرته فرقة فالمنكو 
»أنطونيو أندرادي« حرصيًا لدار األوبرا السلطانية مسقط. تلتقي الفنون المختلفة وتمزتج عىل 
خشبة مرسح دار األوبرا السلطانية مسقط؛ لتقدم للجمهور تشكيلة واسعة من العروض العالمية 

المصّممة خصيًصا لتنوير العقول وإثراء القلوب وأرس األلباب. 

يبدأ موسم 2022م / 2023م بداية احتفالية عظيمة تعكس الرثاء والتنوع الهائل يف برامج 
الدار اليت تمزج التقاليد العريقة بلمسات اإلبداع، من خالل سعيها الدائم لتشجيع المواهب 

وصقلها.
 

يتضمن برنامج هذا الموسم ستة عروض من أهم األعمال يف تاريخ األوبرا، بعضها أعمال 
كالسيكية مثل: أوبرا »ال ترافياتا« لفريدي، اليت تشهد عودة بالسيدو دومينغو إىل خشبة 
مرسح الدار، وبعضها أعمال حديثة تماًما مثل: أوبرا »هانزل وغريتل« تقديم دار األوبرا 
األلمانية برلني. ومن أعمال موتسارت الكالسيكية، اخرتنا أوبرا »زواج فيجارو« للمخرج 
جورجيو سرتيلر، وأوبرا »هكذا يفعلن جميعاً« يف إنتاج استثنايئ للسري ديفيد ماكفيكار. 
تنضم للقائمة أوبرا »وثيقة الزواج« تقديم مهرجان أوبرا روسيين، يف إطار استمرار مرشوع 
تقديم اخلمس أوبرات الهزلية لروسيين. وأخريًا، األوبرا الرائعة »إكسري احلب« تقديم المرسح 
الغنايئ لمدينة كالياري، بمشاركة كوكبة من ألمع النجوم، مثل: المطرب إروين رشوت يف 

دور »دولكامارا«.
 

ومن أهم إنجازات برنامج هذا الموسم وقوف مؤدي الباليه الشهري روبريتو بوليل ألول مرة 
عىل خشبة مرسح دار األوبرا السلطانية مسقط، وتضم قائمة عروض الباليه اليت تسعد 
الدار بتقديمها هذا الموسم عودة الباليه الكالسييك الشهري »جزييل« من إنتاج دار أوبرا 
روما، وذلك إحياًء لذكرى البالريينا المعروفة كارال فراتيش. يقدم النجمان العالميان كريس 
بوّت وكيين غاريت حفلني رائعني إلمتاع كل عشاق موسيقى اجلاز، وستقدم »مجموعة 
الموسيقى العالمية« مزيًجا ساحرًا من الموسيقى الفلكلورية واجلاز والبلوز؛ ليسافر اجلمهور 
يف رحلة موسيقية ال مثيل لها، كما تستضيف الدار المغنية فاتوماتا دياوارا والمتخصصة 
يف الموسيقى اإلفريقية؛ لتقديم حفل موسيقي يسهم يف إثراء التنوع الفين خالل الموسم.

 
تتنوع احلفالت الموسيقية اليت تقدمها الدار وتتفاوت ما بني عروض أوبرا وحفالت سيمفونية 
مع عودة األوركسرتا السيمفونية جلمهورية أرمينيا، ومشاركة فنانني موهوبني مثل عازفة 
البيانو: جيل باي، وأوركسرتا نجوم ستاوفر، وعازيف اجليتار من كوستاريكا، وحفل موسيقى 

األرغن الكالسيكية.
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The 2022/2023 season opens with great fanfare, presenting all the richness 
and variety of a programme that encompasses tradition and innovation, 
enhancing and promoting talent. As tradition is celebrated so new talent and 
debuts for emerging and world class artists are sought to add freshness to the 
established appeal of the opera house. 

The season offers six titles from the great operatic repertoire, including classics 
such as Verdi’s La Traviata, which sees the return of the great Plácido Domingo; 
and some absolute novelties such as Hänsel und Gretel from the Deutsche 
Oper in Berlin; two Mozart classics Le Nozze di Figaro from director Giorgio 
Strehler; Così fan Tutte in an extraordinary production by Sir David McVicar; 
La Cambiale di Matrimonio with Rossini Opera Festival and the continuation of 
the project to stage the five Rossini farces; and, a brilliant L’Elisir d’Amore, from 
Teatro Lirico di Cagliari, which will see an exceptional cast on stage, including 
Erwin Schrott in the role of Dulcamara.

Through the Arabic and Omani programming ROHM demonstrates 
commitment to preserving tradition and celebrating the artists who dedicate 
their talent to refining and invigorating these genres: we present concerts with 
the greatest stars of this generation, Kadim AlSahir, Hussein Al Jassmi and 
Assi El Hallani with Marwa Nagy. The ancient art of Tarab is given eminence 
through a concert featuring Lufti Bouchnak, as well as via the reintroduction 
of Kulthumiyat with Yosra Mahnouch and Mai Farouk. ROHM has created new 
traditions over the last decade with the popular annual events such as Military 
Music: Oman and the World, Omani Women’s Day and Folk Music Festival. 
After the great success of last season’s Ramadan series, we present an 
extended programme for 2023, with a three-concert run of Inshaad and Sufi 
Praise. 

Season 2022 – 2023
 

Tradition, Innovation, Talent
The appearance of Roberto Bolle in the programme is extraordinary, as he 
takes to the ROHM stage for the first time. Ballet is further celebrated with the 
return of the great classic Giselle, presented by Opera di Roma in a production 
in memory of Carla Fracci. Major world stars Chris Botti and Kenny Garrett offer 
the ultimate jazz concerts and with Global Music Ensemble, a blend of folk, jazz 
and blues music, audiences can experience a blend of musical influences. 
The concert with stella African artist, Fatoumata Diawara, broadens the rich 
diversity of genre over the season.
 
There is a great variety of concerts: from opera, to symphonic galas with the 
Armenian State Symphony Orchestra, with the participation of virtuosos such 
as pianist Gile Bae, ‘Accademia Stauffer’ All Stars Orchestra, the Costa Rican 
guitarists, and the classic Pipe Organ Concert including the extraordinary 
participation of Wayne Marshall in the dual roles of organist and conductor.

In an embrace which broadens the dimension of the programme, Cairo Opera 
House brings us a dramatic ballet presentation of Zorba the Greek and El Leila 
el Kebira. The season extends its global embrace east with Beyond Time 
from Taiwan and west with Flamenco meets Tango, a unique show created 
exclusively for ROHM by Compañia Flamenca Antonio Andrade. Different arts 
intertwine and meet on the ROHM stage to offer audiences a wide choice of 
world class performances to enrich minds and enthral hearts. 
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ال تــرافــيــاتا

اخلميس22 واجلمعة 23 والسبت 24     |     7:00 مساًء        |     سبتمرب 

THU 22, FRI 23, SAT 24      |     7:00 PM          |     SEPTEMBER

Premiered in 2019, directed by Marta Domingo and enriched with a new 
choreography from Compañía Antonio Gades, Plácido Domingo sings Germont on 
opening night alongside Nino Machaidze as Violetta and Vittorio Grigolo as Alfredo, 
conducted by Giampaolo Bisanti. Plácido Domingo will conduct the second and 
the third performances. Featuring one of the most iconic scores of all time, Verdi’s 
masterpiece tells the story of Violetta and Alfredo played out against the hypocrisy 
of the fashionable upper classes. When Alfredo’s father appeals directly to Violetta 
to relinquish her one chance of happiness, her act of self-sacrifice costs her the 
ultimate price. 

Pre-performance talk 1 hour prior to the show. (For ticket holders only)

   LA TRAVIATA
GI U S E P P E  V E R D I  (1 81 3  –  1 9 01 (
 A N  RO H M  P RO DUCT I O N
P E R FO R M E D  BY  T E AT RO  CA R L O  F E LI C E  D I  GE N OVA
STA R R I N G  P L ÁC I D O  D O M I N GO

تألــق بالســيدو دومينغــو يف دور »جريمونــت« يف ليلــة افتتــاح العــرض األول ألوبــرا »ال ترافياتــا« يف 
عــام 20١٩م، أمــام الســوبرانو نينــو ماتشــيدزه يف دور »فيوليتــا«، والتينــور فيتوريــو جريجولــو يف دور 
»ألفريــدو«، وتعــود أوبــرا »ال ترافياتــا« إىل خشــبة المــرسح بلوحــات اســتعراضية مبدعــة مــن تصميــم 
فرقــة أنطونيــو غاديــس، وتحــت قيــادة المايســرتو جيامباولــو بيســانيت، وإخــراج مارتــا دومينغــو، ومــن 
المقــرر بــأن يقــود بالســيدو دومينغــو العرضــني الثــاين والثالــث. تعتــرب تحفــة فــريدي واحــدة مــن أفضــل 
األعمــال الموســيقية عــىل مــدار التاريــخ ، وتــروي أوبــرا »ال ترافياتــا« قصــة »فيوليتــا« و»ألفريــدو« ضــد 
نفــاق طبقــات المجتمــع العليــا، وذلــك عندمــا يتوســل والــد »ألفريــدو« إىل »فيوليتــا« لتتخــىل عــن 

فرصتهــا الوحيــدة يف الســعادة، ويكــون ثمــن التضحيــة بنفســها باهظــاً.   

تقام محارضة ما قبل العرض قبيل العرض بساعة لحاميل التذاكر فقط. 

September 2022
سبتمرب 2022م 

أوبرا جلوزييب فريدي )1813م- 1901م(
 إنتاج دار األوبرا السلطانية مسقط 

أوركسرتا وكورال مرسح كارلو فيليتيش جنوه
بطولة بالسيدو دومينغو 
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THU 6,  FRI 7      |     7:00 PM      |     OCTOBER

Two incredible, dramatic forms of dance, beloved around the world and emblematic 
of the national heritage of two wonderful parts of the world, Flamenco from Seville 
meets Tango from Buenos Aires in the hands, feet, instruments and sounds of 
three groups woven together to present their world premiere at ROHM. The familiar 
excellence of Compañía Flamenca Antonio Andrade, alongside the distinctive soul 
stirring melodies, both rousing and plaintive of the Quinteto Cinco Esquinas from 
Buenos Aires provide sound and backdrop to three of tango’s most famous couples, 
Guillermo Léon, and Rebecca Núñez, Mariano Otero and Alejandra Heredia, Gonzalo 
Capitano, and Carolina Gonzáles.

October 2022
أكتوبر 2022م 

FLAMENCO MEETS TANGO
A  WO R LD  P R E M I E R E  P E R FO R M E D  BY

 C O M PA Ñ Í A  F L A M E N CA  A N TO N I O  A N D R A D E
A N D  TA N GO  LE GE N DS

عندما يلتقي الفالمنكو بالتانغو

اخلميس 6 واجلمعة 7     |     7:00 مساًء     |    أكتوبر    

العالــم،  أنحــاء  المعجبــني يف جميــع  يــأرسان  الدرامــي اخلــالب،  الرقــص  عندمــا يلتقــي نوعــان مــن 
ــا نشــاهد الفالمنكــو مــن إشــبيلية يف  ــني مــن أجمــل بقــاع األرض، فإنن ــرتاث الثقــايف الثن ويحمــالن ال
مواجهــة التانغــو مــن بوينــس آيــرس يف كل حركــة مــن أيــدي وأقــدام وآالت وأصــوات ثالثــة فــرق 
ــقط.  ــلطانية مس ــرا الس ــرسح دار األوب ــىل م ــي األول ع ــرض العالم ــم الع ــا لتقدي ــم مًع ــاون وتتناغ تتع
ــدرادي« مــع النغمــات الممــزية  ــو أن ــو »أنطوني ــة فالمنك ــا فرق ــيت تشــتهر به ــة ال يمــزتج التمــزي واحلرفي
الــيت تداعــب الــروح، وكالهمــا يحمــل شــجون وأحاســيس خمــايس »ســينكو اســكينس« مــن بوينــس 
ــون  ــو لي ــات التانغــو هــم: غيريم ــة مــن أشــهر ثنائي ــداد األجــواء لثالث ــرس، إلرســاء الموســيقى وإع آي

يانــو أوتــريو وأليخانــدرا هرييديــا، وغونزالــو كابيتانــو وكارولينــا غونزاليــس. يبيــكا نونــزي، ومار ور

العرض العالمي األول  
فرقة فالمنكو أنطونيو أندرادي وتانغو ليجندز
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THU 13, FRI 14, SAT 15     |    7:00 PM      |     OCTOBER     

Returning to the opera house for the third time, after his most recent appearance in 
2019, where his popularity across the region was further cemented, Kadim AlSahir is 
back for another solo concert to share his latest work with his supporters and growing 
fan base amongst the younger generation. A charismatic performer, he is renowned 
for his romantic poems. Among his most famous songs are Quli Uhibbuka, Zideeni 
Ishqann and Eid Al Oshaq. With many successful international tours to his name 
and a series of collaborative hit songs campaigning for peace and international child 
welfare, Kadim AlSahir was named a United Nations Goodwill Ambassador in 2011.

KADIM ALSAHIR

October 2022
 أكتوبر 2022م 

كاظم الساهر
اخلميس 13 واجلمعة 14 والسبت 15   |     7:00 مساًء    |    أكتوبر     

ــرا الســلطانية مســقط بعــد  ــة عــىل خشــبة مــرسح دار األوب ــان كاظــم الســاهر للمــرة الثالث يقــف الفن
ــة.  ــزز شــهرته الواســعة يف المنطق ــق نجاحــاً ســاحقاً وع ــام 20١٩م وحق ــه ع ــذي قدم ــه األخــري ال حفل
ــن  ــني م ــني والمتابع ــه آلالف المعجب ــدث أغاني ــه أح ــدم في ــع يق ــيقي ممت ــل موس ــم بحف ــود كاظ ويع
جيــل الشــباب، ويشــتهر الفنــان كاظــم الســاهر بشــخصيته اجلذابــة وقصائــده الرومانســية، ومــن 
ــد  ــم العدي ــد العشــاق«، وبعــد تقدي ــين عشــًقا«، و»عي ــك«، و»زيدي ــات: »قــويل أحب ــه أغني أشــهر أعمال
مــن اجلــوالت الغنائيــة الناجحــة ومجموعــة مــن األغنيــات المشــرتكة الــيت تدعــو إىل الســالم ورعايــة 
20١١م. عــام  احلســنة  للنوايــا  المتحــدة  األمــم  ســفري  لقــب  عــىل  الســاهر  كاظــم  حصــل  الطفولــة، 
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MON 17      |    7:00 PM      |     OCTOBER

In our annual Omani Women’s Day celebration, ROSO and the First Royal Ensemble 
for Music and Folklore perform a concert dedicated to women, recognising their 
immense contribution to Oman. The Omani Women’s Day concert is a heart-warming 
event, combining local and international elements to reflect the global reach of the 
opera house as a means of promoting collaboration and inspiring creativity. The 
concert celebrates a diversity of musical genres: western classic, Arabic classic 
and traditional, soloists and ensemble, singing and instrumental. The presentation 
showcases talented Omani musicians and singers and features a surprise guest 
pianist from Kuwait.  

OMANI WOMEN’S DAY

تقدم األوركسرتا السيمفونية السلطانية الُعمانية والفرقة السلطانية األوىل للموسيقى والفنون الشعبية 
حفالً موسيقياً كبرياً اللحتفال بيوم المرأة الُعمانية؛ تقديرًا جلهودها وإسهاماتها الكبرية يف المجتمع 
الُعماين، ويعترب حفل يوم المرأة الُعمانية فعالية مهمة. اذ توظف جميع العنارص المحلية والدولية المتاحة؛ 
لتعكس تأثري دار األوبرا السلطانية مسقط يف تشجيع التعاون واإلبداع المستمر، ويتضمن برنامج احلفل 
مجموعة متنوعة من األعمال الموسيقية، ما بني مقطوعات غربية كالسيكية، وأعمال عربية كالسيكية 
وتراثية، وعازفني منفردين ومجموعات، وعروض غنائية وموسيقية، ويُلقي احلفل الضوء عىل الموسيقيني 

والمطربني الُعمانيني الموهوبني، ومفاجأة احلفل مشاركة موهبة موسيقية شابة من دولة الكويت.

يوم المرأة الُعمانية October 2022
 أكتوبر 2022م 

االثنني 17   |     7:00 مساًء    |    أكتوبر    
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FRI 28     |   7:00 PM      SAT 29    |   4:00 PM
  The celebrated Deutsche Oper Berlin brings a magical rendition of the classical 
Grimm’s fairy tale, Hänsel und Gretel, from stage and costume designer, Wolfgang 
Gussman and director Andreas Homoki. Engelbert Humperdinck’s popular family 
opera delivers the centuries old fairy tale to the delight of family audiences around 
the world. The opera tells the tale of two children who are lost in the woods and find 
themselves at a cottage made of sweets, only to discover that they have been lured 
to the home of a witch. They must use their ingenuity to escape! This production 
features the extraordinary participation of a local children’s choir.

Pre-performance talk 1 hour prior to the show. (For ticket holders only)
School performances on Wed 26 and Thu 27 at 10:30am

HÄNSEL UND GRETEL
E N GE LB E RT  H U M P E R D I N C K  (1 8 5 4  –  1 92 1 (

 P E R FO R M E D  BY  D EU T SC H E  O P E R  B E R LI N

ــزل  ــة الكالســيكية »هان ــني نســخة ســاحرة مــن القصــة اخليالي ــة برل ــة لمدين ــرا األلماني ــدم دار األوب تق
إنجلــربت  أوبــرا  وتقــدم  غوســمان،  فولفغانــغ  للمصمــم  وديكــورات  مالبــس  بتصميــم  وغريتــل«، 
هامربدينــك العائليــة المعروفــة قصــة خياليــة قديمــة للجماهــري يف جميــع أنحــاء العالــم، وتحــيك 
ــم  ــوى، ث ــن احلل ــوع م ــوخ مصن ــيهما يف ك ــدا نفس ــة، ووج ــق يف الغاب ــال الطري ــني ض ــة طفل ــرا قص األوب
ــت ســاحرة، ويجــب عليهمــا اســتخدام عقلهمــا  يكتشــفان أنهمــا تعرضــا للخــداع ووقعــا فريســًة يف بي

وإيجــاد أفــكار مبتكــرة للهــرب! اإلنتــاج بمشــاركة اســتثنائية لمجموعــة مــن األطفــال المحليــة.

تقام محارضة ما قبل العرض قبيل العرض بساعة لحاميل التذاكر فقط.
*العروض المدرسية يومي األربعاء 26 والخميس 27 الساعة 10:30 صباًحا.

October 2022
 أكتوبر 2022م 

يتل هانزل وغر
إنجلربت هامربدينك )1854م – 1921م)

دار األوبــرا األلمانيــة برلــن

     |    أكتوبر   السبت 29    |    4:00 مساًءاجلمعة 28     |     7:00 مساًء    

      |     OCTOBER
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*THU 3, *FRI 4, *SAT 5    |   7:00 PM      |     NOVEMBER  

The cultural collaboration and global embrace of ROHM is never more evident than 
during this fabulous festival celebrating the pageantry of Oman’s military and police 
bands with invited guests from around the world. For 2022, the guests include 
representatives of the musical and cultural identities of France and Japan. United 
in Oman, the programme offers performances from each country, culminating in 
a whole group finale. Enjoy a vibrant outdoor concert, featuring dance, marching 
bands, dramatic costumes, and inspiring multicultural entertainment. 

*Performances will take place outside on the ROHM Maidan

MILITARY MUSIC :
OMAN AND THE WORLD

November 2022
 نوفمرب 2022م 

ــرا الســلطانية مســقط يف هــذا  ــدار األوب ــاح العالمــي ل تتجــىل أســمى مظاهــر التعــاون الثقــايف واالنفت
المهرجــان الرائــع الــذي يحتفــي بالمهــارات العســكرية الُعمانيــة وعــروض فــرق موســيقى رشطــة ُعمــان 
الســلطانية، ويســتضيف الفــرق الضيــوف مــن جميــع أنحــاء العالــم. تضمنــت قائمــة الضيــوف يف 
ــان،  ــكل مــن فرنســا والياب ــة ل ــة الموســيقية والثقافي ــا عســكرية تجســد الهوي احتفــال عــام 2022م فرًق
ــي بعــرض  ــدول، تنته ــف ال ــا مــن مختل ــع يف ســلطنة ُعمــان عروًض ــد اجلمي ــذي يوّح ويضــم الربنامــج ال
ختامــي للمجموعــة كاملــة. اســتمتعوا بحفــل خــاريج يف الهــواء الطلــق مفعــم باحليويــة والنشــاط 
ويضــم عروًضــا راقصــة، واســتعراضات عســكرية، وأزيــاء مبهــرة، وفقــرات ترفيهيــة متعــددة الثقافــات. 

*يقام العرض يف ساحة الميدان بدار األوبرا السلطانية مسقط.  

ية: عرض الموسيقى العسكر
 من ُعمان والعالم 

اخلميس 3 واجلمعة 4 والسبت 5     |     7:00 مساًء     |    نوفمرب         
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THU 10, FRI 11    |   7:00 PM      |     NOVEMBER       

For over two decades, Grammy Award-winning trumpeter Chris Botti has 
amassed an astounding variety of honours, including multiple Gold and Platinum 
albums, to become the nation’s largest selling instrumental artist. His mesmerizing 
performances with legends such as Sting, Barbra Streisand, Tony Bennett, Yo-Yo 
Ma, Frank Sinatra, Paul Simon, and Andrea Bocelli have cemented his place as 
one of the most brilliant and inspiring forces of the contemporary music scene. 
Witness his unparalleled crystalline and poetic sounds, live in concert, here at the 
Royal Opera House of Musical Arts. 

Coffee and dates on Wed Nov 9th at 7pm. 

 AN EVENING WITH
CHRIS BOTTI

November 2022
 نوفمرب 2022م 

اســتطاع عــازف الرتومبيــت كريــس بــوّت احلاصــل عــىل جائــزة »غرامــي« عــىل مــدار العقديــن الماضيــني 
أن يحصــد مجموعــة هائلــة مــن األوســمة واجلوائــز، مــن أبرزهــا جائــزة األلبــوم الذهــي والبالتيــين عــدة 
مــرات؛ ليصبــح العــازف صاحــب أكــرث األلبومــات مبيًعــا يف الواليــات المتحــدة األمريكيــة. قــدم عروًضــا 
ســاحرة مــع أســاطري الغنــاء مثــل: ســتينغ، وباربــرا سرتايســند، وتــوين بينيــت، ويويــو مــا، وفرانــك 
ســيناترا، وبــول ســايمون، وأندريــا بوتشــييل، رســخت اســمه كواحــد مــن أمهــر الفنانــني وأكرثهــم قــوة 
إبداعيــة عــىل ســاحة الموســيقى العرصيــة. ندعوكــم اللســتمتاع بعزفــه الشــاعري العــذب يف حفــل يح 

عــىل مــرسح األوبــرا الســلطانية: دار الفنــون الموســيقية. 

تقام فعالية جلسة القهوة والتمر يوم الثالثاء 8 نوفمرب الساعة 7 مساًء. 

يس بوّت  أمسية مع كر
اخلميس 10 واجلمعة 11     |     7:00 مساًء     |    نوفمرب        
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MON 14    |   7:00 PM      |     NOVEMBER

The concert will present an evening showcasing the richness of Omani traditional 
music, demonstrating the variety of genres from the different regions and corners 
of Oman. Performers will represent their regions, displaying the different costumes, 
the range of drums and drum techniques as well as the contrasting regional styles of 
dance. Each unique presentation reflects a heritage which has been treasured over 
generations, reflecting historic moments and customs. The concert seeks to inspire 
the preservation of these traditions and to offer a platform for audiences to enjoy a 
vibrant evening, bright with the cultural history of Oman.  

*Performances will take place outside on the ROHM Maidan

 OMAN TRADITIONAL MUSIC

November 2022
 نوفمرب 2022م 

يقــدم احلفــل أمســية مليئــة بكنــوز الموســيقى التقليديــة الُعمانيــة، تضــم مجموعــة متنوعــة مــن 
األعمــال مــن مختلــف أرجــاء الســلطنة. إنهــا فرصــة ال مثيــل لهــا اللســتمتاع بالغنــاء والرقــص مــن 
كل األقاليــم الُعمانيــة يف قلــب الســلطنة، وســيقدم كل فنــان نموذًجــا واضًحــا لــرتاث إقليمــه يعكــس 
األزيــاء الفريــدة وأنــواع الطبــول والتقنيــات المســتخدمة يف العــزف، فضــالً عــن أســاليب الرقــص 
المتباينــة يف كل إقليــم. ويجســد كل عــرض فريــد الــرتاث الغــين الــذي توارثتــه األجيــال للحفــاظ عــىل 
تاريخهــا وأزيائهــا. جديــر بالذكــر بــأن احلفــل بمثابــة دعــوة للحفــاظ عــىل هــذه التقاليــد، وتوفــري منصــة 

للجمهور اللســتمتاع بأمســية مدهشــة زاخرة بالرتاث الثقايف الُعماين األصيل. 

*يقام العرض يف ساحة الميدان بدار االوبرا السلطانية مسقط.  

 الموسيقى التقليدية الُعمانية
اإلثنني 14      |     7:00 مساًء     |    نوفمرب       
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THU 24    |   7:00 PM             SAT 26   |   4:00 PM           |     NOVEMBER

The collaboration between ROHM and ROF (Rossini Opera Festival) continues this 
season with the comic farse, La Cambiale di Matrimonio. A beautiful young woman 
in love with a penniless young man struggles against her father’s scheme to marry 
her to a wealthy foreign business associate. Luckily, the contract is faulty; and, after 
an hilarious twist in the plot, true love triumphs. In this production, director Laurence 
Dale expertly aligns staging with the music to produce stunning comic and theatrical 
effects that are amplified as Alessandro Bonato conducts the orchestra, using the 
new critical edition score edited by Fondazione Rossini for the first time.

Pre-performance talk 1 hour prior to the show. (For ticket holders only)

 LA CAMBIALE DI MATRIMONIO
GIOACHINO ROSSINI (1792 – 1868(
AN ROHM COPRODUCTION WITH ROF
PERFORMED BY ROSSINI OPERA FESTIVAL

November 2022
 نوفمرب 2022م 

تســتمر سلســلة األعمــال المشــرتك بــني دار األوبــرا الســلطانية مســقط ومهرجــان أوبــرا روســيين 
باألوبــرا الهزليــة »وثيقــة الــزواج«، الــيت تحــيك قصــة شــابة جميلــة تقــع يف حــب شــاب فقــري، وتواجــه 
مخطــط والدهــا لزتويجهــا مــن رجــل أعمــال أجنــي ثــري. حلســن احلــظ يحــدث خطــأ يف وثيقــة الــزواج، 
وبعــد وقــوع أحــداث كوميديــة غــري متوقعــة ينتــرص احلــب احلقيقــي يف النهايــة. ينجــح المخــرج لورنــس 
ديــل يف هــذا اإلنتــاج يف أن يمــزج بمهــارة بــني عنــارص اإلخــراج والموســيقى إلضفــاء تأثــريات مرسحيــة 
وكوميديــة مذهلــة ال تكتمــل إال بقيــادة المايســرتو أليســاندرو بوناتــو أللوركســرتا لعــزف النســخة 

ــزيارو ألول مــرة. ــة الموســيقية الــيت تصدرهــا مؤسســة روســيين يف ب ــدة مــن المدون الدقيقــة اجلدي

تقام محارضة ما قبل العرض قبيل العرض بساعة لحاميل التذاكر فقط. 

 وثيقة الزواج
جواكينــو روســيين )1792م – 1868م)

إنتــاج مشــرك جديــد لدار األوبــرا الســلطانية مســقط
بالتعــاون مــع مهرجــان أوبرا روســيين 

     |    نوفمرب       السبت 26     |    4:00 مساًءاخلميس 24     |     7:00 مساًء    
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FRI 25    |   7:00 PM      |     NOVEMBER   

This concert features a selection of arias from Rossini’s great operas. The first 
part will focus on the composer’s buffo repertoire with arias from L’Italiana in 
Algeri, La Cenerentola, Il Barbiere di Siviglia and Il Viaggio a Reims followed 
by a selection of overtures, arias, and duets from Rossini’s serio masterpieces 
such as La Donna del lago and Semiramide. The concert is performed by 
internationally acclaimed Rossini singers Salome Jicia (soprano), Anna Doris 
Capitelli (mezzo - soprano), Pietro Adaini (tenor), and Grigory Shkarupa (bass); 
and, by the Rossini Symphonic Orchestra conducted by Nikolas Nägele.

November 2022
 نوفمرب 2022م 

 HOMAGE TO ‘THE SWAN OF
 PESARO’ WITH THE ROSSINI
SYMPHONIC ORCHESTRA
CONDUCTED BY NIKOLAS NÄGELE

يقــدم احلفــل تشــكيلة مختــارة مــن األغنيــات المأخــوذة مــن أشــهر أوبــرات روســيين. إذ يركــز اجلــزء األول 
عــىل مجموعــة األعمــال الكوميديــة، بتقديــم أغنيــات مــن عــروض أوبــرا »فتــاة إيطاليــة يف اجلزائــر« 
ــات الموســيقية  ــا تشــكيلة مــن االفتتاحي ــن«، تليه ــة إىل الراي و»ســندريال« و»حــالق إشــبيلية« و»رحل
واألغنيــات والثنائيــات مــن األعمــال الدراميــة اجلــادة، مثــل: أوبرا »ســيدة البحرية« وأوبرا »ســمرياميس«. 
تحــي احلفــل مجموعــة مــن أشــهر مطــريب أعمــال روســيين العالميــني، عــىل غــرار: الســوبرانو ســالومي 
جيشــيا، والمــزيو ســوبرانو آنــا دوريــس كابيتيــيل، والتينــور بييــرتو أدايــين، والبــاص جريجــوري شــكاروبا، 

مــع أوركســرتا جواكينــو روســيين الســيمفونية بقيــادة المايســرتو نيكــوالس نيجيــيل.

 االحتفــاء بذكرى روســيين
أوركســرا جواكينــو روســيين الســيمفونية

بقيــادة المايســرو نيكــوالس نيجيــي

اجلمعة 25      |     7:00 مساًء      |    نوفمرب    
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MON 28    |   7:00 PM       |     NOVEMBER   

This is a special concert, in collaboration with the world-famous concert 
hall 'Salle Gaveau' of Paris, which  features the exciting young pianist 
Nikolai Kuznetsov and the Royal Oman Symphony Orchestra led by the 
charismatic conductor Alessandro Cadario. We present a programme of 
two of the most popular classical pieces in the world: Beethoven, Symphony 
No. 5 and Rachmaninoff, Concerto No.2 in C minor, Op.18. Expect a thrilling 
evening showcasing our national symphony orchestra, ROSO, alongside 
the talented international piano soloist who between them define the 
high standard of classical music for the current generation of musicians.

 NIKOLAI KUZNETSOV
 AND THE ROYAL OMAN
 SYMPHONY ORCHESTRA
 CONDUCTED BY ALESSANDRO CADARIO

November 2022
 نوفمرب 2022م 

يتســم هــذا احلفــل الممــزي بالتعــاون مــع قاعــة احلفــالت العالميــة المشــهورة "ســال جافــو" بظهــور 
الســلطانية  الســيمفونية  األوركســرتا  بمشــاركة  كوزنيتســوف  نيكــوالي  البيانــو  عــازف  الموســيقي 
الُعمانيــة، تحــت قيــادة المايســرتو المعــروف أليســاندرو كاداريــو، يقــدم برنامــج احلفــل اثنــني مــن 
ــوف  ــن اخلامســة، ورائعــة رخمانين ــم: ســيمفونية بتهوف ــات الكالســيكية شــهرة يف العال ــرث المقطوع أك
الكونرشتــو الثــاين للبيانــو يف ســلم دو الصغــري مصنــف ١٨. أمســية موســيقية رائعــة يجتمــع فيهــا 
تألــق عــزف األوركســرتا الســيمفونية الســلطانية الُعمانيــة مــع المايســرتو العالمــي وعــازف البيانــو 

الموهــوب ليقدمــوا مســتوى عــاٍل مــن الموســيقى الكالســيكية للجيــل مــن الموســيقيني. 

نيكــوالي كوزنيتســوف 
 مــع األوركســرا الســيمفونية 

 الســلطانية الُعمانيــة
يــو بقيــادة المايســرو أليســاندرو كادار

االثنني 28       |     7:00 مساًء     |    نوفمرب       
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SAT 3    |   7:00 PM      |    DECEMBER

Playing an exciting and soulful mix of folk, jazz, classical chamber music and 
blues, this incredible blend presented by the Global Music Ensemble is ambitious 
and exhilarating. Virtuosic playing is demanded as well as a stage presence 
which transcends musical performance and offers a theatrical and dramatic 
narrative to the performance. The players are both charismatic and genius, 
demonstrating the Global Music Ensemble’s enduring success on the international 
stage over 40 years and the remarkable warmth and humanity of their sound.

 THE GLOBAL MUSIC ENSEMBLE

December 2022
 ديسمرب 2022م 

ــا  ــرة تعزفه ــيقى احلج ــوز وموس ــاز والبل ــة واجل ــيقى الفلكلوري ــن الموس ــاحرًا م ــا س ــل مزيًج ــم احلف يض
ــني  ــل ب ــع احلف ــة، ويجم ــا المبهج ــايل وعروضه ــا الع ــتهر بطموحه ــيت تش ــة ال ــيقى العالمي ــة الموس فرق
المهــارة الموســيقية واحلضــور المــرسيح الــذي يتجــاوز العــرض الموســيقي؛ ليقــدم رسًدا مرسحيًــا 
ودراميـًـا شــيًقا. يتســم العازفــون بكاريزمــا تمزيهــم وموهبــة بــارزة تعكــس النجــاح الكبــري الــذي حققتــه 
مجموعــة الموســيقى العالميــة عــىل الســاحة الدوليــة منــذ أكــرث مــن ٤0 عاًمــا، ومــا تتســم بــه أعمالهــا 

مــن دفء وإنســانية.

مجموعــة الموســيقى العالميــة
السبت 3      |     7:00 مساًء     |    ديسمرب       
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FRI 9, SAT 10    |   7:00 PM      |     DECEMBER

In response to public appetite, ROHM is pleased to reintroduce the concert series, 
Kulthumiyat, which was launched in 2015 in celebration of the 40th anniversary 
of the great singer Umm Kulthum. Enjoy a stirring evening of tarab exploring the 
masterpieces of this unique artist, whose songs still dominate sales and media 
platforms despite her death in 1975. The Umm Kulthum canon provides a rich 
archive and a challenge to the abilities and technique of new singers in the tarab 
genre. We are pleased to invite Yosra Mahnouch and Mai Farouk, who have 
proven their superior capacity, to present these immortal songs to the Arab world 
conducted by Amir Abdel Magid.

KULTHUMIYAT
FEATURING YOSRA MAHNOUCH AND MAI FAROUK

December 2022
 ديسمرب 2022م 

تســعد دار األوبــرا الســلطانية مســقط بتلبيــة رغبــة جمهورهــا باالســتمرار يف تقديــم مجموعــة حفــالت 
»كلثوميــات«، الــيت بــدأ تقديمهــا ألول مــرة عــام 20١٥م احتفــااًل بالذكــرى الـــ ٤0 لكوكــب الــرشق أم كلثــوم. 
ــدة الــيت مــا زالــت  ندعوكــم اللســتمتاع بأمســية ممــزية مــن الطــرب األصيــل، مــع التحــف الفنيــة اخلال
تتصــدر قوائــم المبيعــات والمنصــات اإلعالميــة رغــم رحيــل الســيدة أم كلثــوم عــام ١٩٧٥م، وال شــك أن 
المــوروث الفــين الغــين الــذي تركتــه أم كلثــوم يشــكل تحديًــا لقــدرات ومواهــب المطربــني المعارصيــن. 
يســتضيف احلفــل الــذي يقــوده المايســرتو أمــري عبــد المجيــد المطربتــني يــرسا محنــوش ومــي فــاروق، 
ــدة  ــات اخلال ــارة مــن األغني ــم مجموعــة مخت ــة الفائقــة لتقدي ــا الفني ــات قدراتهم ــا يف إثب بعــد نجاحهم

جلمهــور الوطــن العــريب.

كلثوميــات
مــع يــرا محنــوش ومي فاروق

اجلمعة 9 والسبت 10    |     7:00 مساًء     |    ديسمرب        
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THU 15,  FRI 16    |   7:00 PM      |     DECEMBER           

Roberto Bolle is an incredible performer and entertainer, bringing the power and 
beauty of elite ballet expression to audiences in Roberto Bolle and Friends. Principal 
dancer at the American Ballet Theatre and principal dancer étoile at La Scala 
Theatre Ballet, he directs and performs alongside the best international dancers in 
this gripping production, adding drama, glamour, and a thrilling contemporary feel to 
ballet performance. The Roberto Bolle gala has an extraordinary appeal to a broader 
audience, featuring pieces from the great classical tradition and contemporary 
solos and pas de deux, created by the most innovative choreographers of the 
contemporary dance scene.

Coffee and dates on Tue Dec 13 at 7pm. 

 ROBERTO BOLLE AND FRIENDS

December 2022
 ديسمرب 2022م 

ــارع وفنــان موهــوب، يحــرص عــىل تجســيد قــوة الباليــه الــرايق وجمــال  روبريتــو بولــيل مــؤدي باليــه ب
التعبــريات االدائيــة للجماهــري يف عــرض »روبريتــو بولــيل واألصدقــاء«، وســيقوم المــؤدي الرئيــي يف 
مــرسح الباليــه األمريــيك، والنجــم الرئيــي يف فرقــة باليــه »مــرسح ال ســكاال« بإخــراج هــذا اإلنتــاج 
ــه  ــراء عــرض البالي ــني، إلث ــني العالمي الســاحر، والمشــاركة يف األداء مــع مجموعــة مــن أفضــل المؤدي
بلمحــات دراميــة، وتفاصيــل خالبــة، ولمســات عرصيــة مبهــرة، وينــال حفــل روبريتــو بولــيل عــىل إعجــاب 
واســع مــن اجلمهــور؛ ألنــه يجمــع بــني رقصــات كالســيكية معروفــة، ورقصــات منفــردة وثنائيــة حديثــة، 

ابتكرهــا أمهــر مصممــي الرقصــات عــىل الســاحة المعــارصة.

تقام فعالية جلسة القهوة والتمر يوم الثالثاء 13 ديسمرب الساعة 7 مساًء. 

 روبريتــو بولــي واألصدقاء
اخلميس 15 واجلمعة 16       |     7:00 مساًء     |    ديسمرب        
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THU 22, FRI 23    |   7:00 PM      SAT 24    |   4:00 PM      |     DECEMBER

CAROUSEL
THE KATAKLÒ ATHLETIC DANCE THEATRE

December 2022
 ديسمرب 2022م 

ــة ممــزية تســتخدم الرقــص والموســيقى كلوحــات  ــة فني ــو فرق ــايض كاتاكل يعــد مــرسح الرقــص الري
فنيــة إلعــادة تفســري جوانــب احليــاة العاديــة باســتخدام لمســاٍت مــن القــدرات الرياضيــة اجلريئــة 
ــة  ــارًة مــن الصال ــدق إىل المطعــم، وت ــارًة مــن ردهــة الفن ــا ت ــال االســتعرايض. فينتقــل العــرض بن واخلي
الرياضيــة إىل قاعــة االحتفــاالت، فجميــع األماكــن واللحظــات تنبــض باحليــاة مــن خــالل الرقصــات الــيت 
تــؤدى عــىل روائــع الموســيقى اإليطاليــة وموســيقى البــوب الشــهرية. يشــارك يف هــذا العــرض العائــيل 

ــٍد إضــايف عــىل العــرض للجمهــور.  ــع فنانــني محليــني، إلضفــاء بُع الرائ

 كاروسيل
يــايض كاتاكلو  مــرح الرقــص الر

السبت 24     |    4:00 مساًء     |    ديسمرب     اخلميس 22 واجلمعة 23    |     7:00 مساًء    

The Kataklò Athletic Dance Theatre is a unique company which uses dance and 
music as the canvases on which to reinterpret aspects of ordinary life using the 
clever brush strokes of athletic ability and choreographic imagination. From a 
hotel lobby to a restaurant, from the gym to a ballroom, all spaces are the places 
where evocative, energetic and ironic moments come to life with dances set to 
masterpieces of Italian music and well-known pop music. The production engages 
local artists in the performances, adding an extra dimension for local audiences. 
Enjoy a unique family friendly show. 
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SAT  31    |   6:30 PM      |     DECEMBER

Acclaimed British conductor, Jan Latham Koenig, conducts the renowned 
Armenian State Symphony Orchestra in a sophisticated concert featuring Gile 
Bae, a stunningly talented pianist who has been performing since her debut in 
South Korea at the age of 5. Winner of the esteemed International Steinway & Sons 
Piano Competition at the age of fifteen, Gile Bae will perform Beethoven’s concerto 
no. 1 in C major op.15 followed by Bizet and Elgar and closing with Ravel’s Bolero, 
a piece of music which has the power to inspire a great love of classical music. 

 GILE BAE WITH THE
 ARMENIAN STATE SYMPHONY
ORCHESTRA
 CONDUCTED BY JAN LATHAM-KOENIG

December 2022
 ديسمرب 2022م 

يقــود المايســرتو الربيطــاين المعــروف يــان ليثيــم كينيــغ أوركســرتا الدولــة الســيمفوين جلمهوريــة 
الــيت  بــاي،  البيانــو الهولنديــة الموهوبــة جيــل  أرمينيــا يف حفــل رفيــع المســتوى بمشــاركة عازفــة 
قدمــت أول عروضهــا يف كوريــا اجلنوبيــة يف ســن اخلامســة، وفــازت بمســابقة البيانــو الدوليــة المرموقــة 
ــال  ــن أعم ــل م ــن احلف ــزء األول م ــل يف اجل ــزف جي ــرش. تع ــة ع ــن اخلامس ــانز« يف س ــد س ــتاينواي آن »س
ــاين مقطوعــات  ــف ١٥، ويتضمــن برنامــج اجلــزء الث ــري مصن ــم ١ يف ســلم دو كب ــو رق ــن الكونرشت بيتهوف
ــا  ً ــيت تمــأ النفــوس دهشــًة وإعجاب ــل ال ــريو« لرافي ــم احلفــل بمقطوعــة »بول ــم يختت ــار، ث ــه وإلغ لبزيي

بروعــة الموســيقى الكالســيكية.  

جيــل باي
 أوركســرا الدولــة الســيمفوين

يــة أرمينيــا  جلمهور
  بقيــادة يــان ليثيــم كينيــغ

السبت 31     |    6:30 مساًء      |    ديسمرب   
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THU 5      |   7:00 PM         SAT  7    |   4:00 PM       |     JANUARY

This classical rendering of Donizetti’s well-known opera with direction by Michele 
Mirabella takes place on an elaborate set with a large cast and a vibrant feast of 
costumes from heralded designers, Alida Cappellini and Giovanni Licheri. Featuring 
an all-star cast of Nina Minasyan as Adina, René Barbera as Nemorino, and Erwin 
Schrott as Dulcamara conducted by the acclaimed conductor Jordi Bernàcer, 
the production is defined by the very best constituent parts. Enjoy a moralistic but 
light touch opera, a love story challenging social divisions, with a happy ending.

Pre-performance talk 1 hour prior to the show. (For ticket holders only)

    L’ELISIR D’AMORE
    GAETANO DONIZETTI (1797 – 1848(
 PERFORMED BY TEATRO LIRICO DI CAGLIARI

January 2023
 يناير 2023م 

ــيل  ــة المبدعــة للمخــرج ميكي ــيّت مــع الرؤي ــرا الكالســيكية الشــهرية لدونيزتي تمــزتج أحــداث هــذه األوب
مريابيــال، واللوحــات المصممــة بعنايــة، وأداء كبــار الفنانــني، والمالبــس الزاهيــة المتقنــة ألهــم مصممــي 
ــدا كابيليــين وجوفــاين ليكــريي، وتضــم قائمــة ألمــع النجــوم المشــاركني يف العــرض:  ــل: ألي ــاء مث األزي
الســوبرانو نينــا ميناســيان يف دور »أدينــا«، والتينــور رينيــه باربــريا يف دور »نيمورينــو«، وإرويــن رشوت 
يف دور »دولكامــارا«، بقيــادة المايســرتو الكبــري جــوردي برناســري، ليكــون اإلنتــاج ممــزيًا يف كل تفاصيلــه. 
ندعوكــم اللســتمتاع باألوبــرا الــيت تــدور احداثهــا حــول قصــة حــب تتحــدى الطبقــات االجتماعيــة تنتهــي 

نهايــة ســعيدة.

تقام محارضة ما قبل العرض قبيل العرض بساعة لحاميل التذاكر فقط.

إكســري احلب
يــّي )1797م- 1848م) غايتانــو دونيزت

المــرح الغنــايئ كالياري

السبت 7    |    4:00 مساًء      |    ينايراخلميس 5     |     7:00 مساًء    



45

FRI 6    |   7:00 PM       |     JANUARY     

Featuring well known and well-loved pieces from across a classical 
repertoire, ‘Opera Hits’ offers audiences a feast of opera in a special 
gala concert. The programme is built from the works of the composers 
Donizetti, Mozart and Rossini and will comprise some of their most 
popular pieces. We present a symphonic and operatic concert 
performed by the orchestra and choir of Teatro Lirico di Cagliari with the 
participation of talented young soloists, conducted by Gaetano Lo Coco.

‘OPERA HITS’
 WITH THE ORCHESTRA AND CHORUS OF
TEATRO LIRICO DI CAGLIARI

January 2023
 يناير 2023م 

ــن  ــاب م ــذ وط ــا ل ــكل م ــور ب ــيقية للجمه ــة موس ــة وليم ــية اخلاص ــذه األمس ــرا يف ه ــل األوب ــدم حف يق
مقطوعــات معروفــة ومحبوبــة مــن أشــهر األعمــال الكالســيكية، ويضــم الربنامــج مجموعــة مــن أشــهر 
أعمــال كبــار المؤلفــني مثــل دونيزتيــيّت وموتســارت وروســيين. يســعدنا أن نقــدم لكــم حفــالً ســيمفونيًا 
ــباب  ــن الش ــن م ــني منفردي ــاركة عازف ــاري، بمش ــايئ يف كالي ــرسح الغن ــورال الم ــم ك ــن تقدي ــا م وأوبراليً

ــو لــو كوكــو. الموهــوب، بقيــادة المايســرتو جايتان

حفــل اوبرا جاال
 تقديــم أوركســرا وكــورال المــرح الغنــايئ كالياري

اجلمعة 6      |     7:00 مساًء       |    يناير
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*FRI 13  7:00 PM        |     JANUARY     

 SPECIAL PROGRAMME
TO BE ANNOUNCED

January 2023
 يناير 2023م 

*Performance will take place outside on the Maidan Al Bahri, Royal Opera: House of Musical Arts

ً   برنامــج خــاص يعلــن عنــه الحقا
اجلمعة 13     |     7:00 مساًء      |    يناير

*يقام العرض يف ساحة الميدان البحري باألوبرا السلطانية: دار الفنون الموسيقية.
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THU 19,  FRI 20    |   7:00 PM       |     JANUARY      

Composer, saxophonist, and flautist Kenny Garrett excels at emotional melodies 
aiming to create a unifying experience for a range of audiences. A star musician, he 
has collaborated with jazz legends Woody Shaw, Freddie Hubbard and toured with 
Art Blakey and Miles Davis and his own bands for over 40 years. Considered one of 
the top alto saxophonists in the world since joining Miles Davis’ band in 1986, Garrett 
has also earned a Grammy Award for the Five Peace Band Live album with Chick 
Corea and John McLaughlin. His newly released album Sounds of the Ancestors 
explores an innovation in jazz by involving Yoruba chants and African drums.

KENNY GARRETT
 ‘SOUNDS OF THE ANCESTORS’

January 2023
 يناير 2023م 

يشــتهر المؤلــف الموســيقي وعــازف الساكســفون والفلــوت كيــين غاريــت بقدرتــه الفائقــة عــىل ارتجــال 
ــدة. تعــاون النجــم االلمــع كيــين غاريــت  ــة فري ــرة تداعــب القلــوب وتوّحــد اجلمهــور يف تجرب أحلــان مؤث
مــع أســاطري اجلــاز مــن أمثــال: وودي شــو وفريــدي هيوبــارد، وســافر يف جــوالت مــع فرقــة آرت بــالكيل 
ــت واحــًدا مــن أهــم عــازيف  ــرب غاري ــا. يعت ــد عــن ٤0 عاًم ــز ديفيــس وفرقــه اخلاصــة لمــا يزي وفرقــة مايل
ــد حصــل عــىل  ــام ١٩٨٦م، وق ــز ديفيــس ع ــة مايل ــذ انضمامــه إىل فرق ــم من ــو ساكســفون يف العال األلت
ــا وجــون ميكلوكلــني، وأصــدر  ــد اليــف« مــع شــيك كوري جائــزة »غرامــي« عــن ألبــوم »فايــف بيــس بان
مؤخــرًا ألبومــه اجلديــد »أصــوات األســالف« الــذي يستكشــف فيــه إبداعاتــه يف اجلــاز ممزوجــة بأناشــيد 

ــا والطبــول األفريقيــة. يورب

اخلميس 19  واجلمعة 20   |     7:00 مساًء      |    يناير

يت كيين غار
”أصوات األسالف“
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*THU  26, *FRI 27    |   7:00 PM       |     JANUARY      

The importance of folk traditions and cultural heritage is universally 
recognised across the world and is promoted and preserved to inspire 
appreciation and curiosity across generations and borders. In the annual 
Folk Music Festival, nations are brought together to present their folk music 
traditions in a vivid display to create a feast for audiences over two nights. 
Groups from Oman, the Philippines, Romania, and Brazil feature in the 
festival for 2023, offering audiences a global experience from the stunning 
setting of the Maidan Al Bahri of the Royal Opera House of Musical Arts.

*Performances will take place outside on the Maidan Al Bahri 

FOLK MUSIC FESTIVAL

January 2023
 يناير 2023م 

تحتــل التقاليــد الشــعبية والــرتاث الثقــايف أهميــة كــربى ومكانــة خاصــة يف جميــع أنحــاء العالــم، وتركــز 
اجلهــود عــىل احلفــاظ عليهــا ونرشهــا؛ لتحصــد االهتمــام والتقديــر الــذي تســتحقه مــن مختلــف األجيــال 
ــف األمــم والشــعوب،  ــاء مختل ــزًا اللتق واجلماهــري، ويعــد مهرجــان الموســيقى الشــعبية الســنوي مرك
وفرصــة لتقديــم التقاليــد الموســيقية الشــعبية المختلفــة يف عــروض نابضــة باحليــاة، وإمتــاع جمهــور 
العــام فــرق مــن ســلطنة ُعمــان،  الــدار عــىل مــدار أمســيتني كاملتــني، ويشــارك يف مهرجــان هــذا 
والفلبــني، ورومانيــا، والربازيــل؛ لمنــح اجلمهــور تجربــة عالميــة أصيلــة يف ســاحة الميــدان البحــري 

باألوبــرا الســلطانية: دار الفنــون الموســيقية. 

*يقام العرض يف ساحة الميدان البحري باألوبرا السلطانية: دار الفنون الموسيقية. 

مهرجان الموسيقى الشعبية
اخلميس 26 واجلمعة 27       |     7:00 مساًء      |    يناير
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THU 2, FRI  3    |   7:00 PM       |     FEBRUARY        

The Costa Rica Virtuoso Guitars are an award-winning ensemble and one of the 
most active virtuoso guitar chamber groups on the international scene. With a 
demanding national and international tour schedule which has included Nicaragua, 
Panama, Mexico, the United States, Spain, the Netherlands, Belgium, Luxembourg, 
France and the United Kingdom, Costa Rica Virtuoso Guitars blend the unique 
rhythm and sounds of Latin American music with contemporary adaptations to 
explore tradition and modernity. The ensemble are global ambassadors for Costa 
Rican music as well as serious innovators of chamber music.  

COSTA RICA VIRTUOSO GUITARS

February 2023
 فرباير 2023م 

بــدأت فرقــة جيتــارات كوســتاريكا المبهــرة تقديــم مقطوعاتهــا الرباعيــة عــام 200٨م، حــى أصبحــت اآلن 
ــار احلجــرة نشــاًطا عــىل  ــز وواحــدة مــن أكــرث مجموعــات موســيقى جيت ــة عــىل اجلوائ مجموعــة حاصل
الســاحة الدوليــة. تشــارك المجموعــة يف جــوالت محليــة ودوليــة كثــرية، تشــمل نيكاراجــوا، وبنمــا، 
والمكســيك، والواليــات المتحــدة، وإســبانيا، وهولنــدا، وبلجيــكا، ولوكســمبورج، وفرنســا، والمملكــة 
المتحــدة، ونجحــت مجموعــة عــازيف اجليتــار مــن كوســتاريكا يف المــزج بــني اإليقاعــات واألصــوات 
الفريــدة لموســيقى أمريــكا االلتينيــة مــع المعاجلــات العرصيــة، الستكشــاف ســمات التقاليــد ومعالــم 
احلداثــة. يعتــرب أعضــاء المجموعــة ســفراء عالميــون لموســيقى كوســتاريكا، ومبدعــون موهوبــون يف 

ــم موســيقى احلجــرة.   تقدي

اخلميس 2  واجلمعة 3     |     7:00 مساًء      |    فرباير    

يكا المبهرة جيتارات كوستار



55

THU 9, FRI 10    |   7:00 PM        |     FEBRUARY            

Malian singer and songwriter, hailed as one of the most vital standard-bearers of 
modern African music, Fatoumata Diawara, takes her artistry to fresh and thrilling 
heights on her album Fenfo. She is a global star, singing alongside a successful 
and varied acting career, including the seven times César Award winning and 
Academy Award nominated 2014 Timbuktu. In her music, the modernity of 
stinging electric guitar lines is combined with the ancient African strings of the 
kora and kamel ngoni and kit drums, giving birth to a delicate combination between 
the ancient tradition and the creativity of new sounds.

FATOUMATA DIAWARA
‘THE STAR OF AFRICA’

February 2023
 فرباير 2023م 

تعتــرب المطربــة والمؤلفــة وعازفــة اجليتــار والممثلــة فاتوماتــا ديــاوارا مــن مــايل إحــدى المعايــري 
اجلوهريــة للموســيقى األفريقيــة احلديثــة، فتســمو مواهبهــا الفنيــة وقدراتهــا الفريــدة إىل آفــاق جديــدة 
ــم  ــة يف عال ــرية ناجح ــة مس ــة العالمي ــود الفنان ــاء، تق ــا يف الغن ــب موهبته ــو«. إىل جان ــوم »فينف يف ألب
ــام  ــزة »األوســكار« ع ــل جائ ــزة »ســزيار« ســبع مــرات، وترشــحت لني ــت عــىل جائ ــل، فقــد حصل التمثي
20١٤م عــن فيلــم »تيمبوكتــو«، ودمجــت ديــاوارا بــني صــوت اجليتــار الكهربــايئ احلــاّد واألصــوات القبليــة 
الممــزية آلالت الكــورا، والكامــل نجــوين والطبــول، لتبتكــر أســلوباً ناعمــاً بــني موســيقى الطقــوس 

القديمــة والموســيقى احلديثــة المبتكــرة. 

اخلميس 9  واجلمعة 10     |     7:00 مساًء      |    فرباير    

 فاتوماتا دياوارا
يقيا“ ”نجمة أفر



57

Le Nozze di Figaro, is an opera by Wolfgang Amadeus Mozart based on Pierre-
Augustin Caron de Beaumarchais play Le Mariage de Figaro, which remains a 
favourite in the operatic repertoire. At the premiere in Vienna it was an immense 
success. Its bubbling overture, its brilliantly crafted arias (which give insights into
the personalities of the characters who sing them) and its lively ensemble scenes 
won the hearts of all who witnessed it. Worldwide acclaimed director Giorgio 
Strehler, Franca Squarciapino’s ravishing costumes and Ezio Frigerio’s wonderful 
set designs add to the amazing beauty on stage of this historical production of the 
Teatro alla Scala Milan conducted by Sesto Quatrini.

Pre-performance talk 1 hour prior to the show. (For ticket holders only)

LE NOZZE DI FIGARO
 WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756 – 1791(
PERFORMED BY ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA

THU 16     |    7:00 PM        SAT 18     |    4:00 PM       |     FEBRUARY            

February 2023
 فرباير 2023م 

أوبــرا »زواج فيجــارو« للموســيقار فولفغانــغ أماديــوس موتســارت مأخــوذة عــن مرسحيــة للكاتــب بيــري 
أوجســن كارو دي بومارشــيه بنفــس العنــوان، ومــا زالــت واحــدة مــن أحــب األعمــال يف ســجل أعمــال 
األوبــرا. حققــت األوبــرا نجاًحــا هائــالً بعــد عرضهــا األول يف فيينــا. فقــد نجحــت بفضــل افتتاحيتهــا 
اجلماعيــة  تكشــف حقيقــة شــخصياتها، ومشــاهدها  الــيت  العبقريــة  وأحلانهــا  المثــرية،  الموســيقية 
الشــهرة  للمخــرج عالمــي  اإلبداعيــة  اللمســات  تتناغــم  تــأرس قلــوب جمهورهــا.  أن  باحليــاة  المليئــة 
جورجيــو ســرتيلر، مــع المالبــس المذهلــة للمصممــة فرانــكا سكوارســيابينو، والمناظــر االحرتافيــة 
ــاج التاريــي  ــو، لنشــاهد اجلمــال احلقيقــي عــىل خشــبة المــرسح يف هــذا اإلنت ــو فريجريي للمصمــم إزي

لمــرسح ال ســكاال ميالنــو بقيــادة المايســرتو سيســتو كواتريــين.

تقام محارضة ما قبل العرض قبيل العرض بساعة لحاميل التذاكر فقط. 

زواج فيجــارو
فولفغانــغ أماديــوس موتســارت )1756م – 1791م)

أكاديميــة مــرح ال ســكاال

السبت 18    |    4:00 مساًء      |    فرباير    اخلميس 16     |     7:00 مساًء    
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I Solisti Veneti is an Italian chamber orchestra described by turns as both enchanting 
and ferocious, made famous throughout the world under their founding director 
Claudio Scimone for their performances of Vivaldi. The orchestra is also acclaimed 
for its assiduous study and promotion of Venetian musical heritage and credited with 
reviving hundreds of previously unknown works, uncovering several great composers 
of the past. The concert will be conducted by Giuliano Carella and features a 
programme including the highlights of the Baroque repertoire.

A VENETIAN EVENING WITH 
‘I SOLISTI VENETI’
CONDUCTED BY GIULIANO CARELLA
FRI 17    |    7:00 PM       |     FEBRUARY         

February 2023
 فرباير 2023م 

»إي سوليســيت فينيــيت« أوركســرتا حجــرة إيطاليــة معروفــة ذات قــدرات موســيقية عاليــة، حققــت 
ــادة مديرهــا ومؤسســها  ــدي بقي ــال فيفال ــم أعم ــد تقدي ــم بع ــع أنحــاء العال النجــاح والشــهرة يف جمي
كالوديــو شــيموين. تشــتهر األوركســرتا كذلــك بدراســتها اجلــادة ونرشهــا للــرتاث الموســيقي للبندقيــة، 
ويرجــع إليهــا الفضــل يف إحيــاء مئــات األعمــال، وإلقــاء الضــوء عــىل عــدد كبــري مــن أعظــم المؤلفــني 
القدمــاء. احلفــل بقيــادة المايســرتو جوليانــو كاريــال، ويتضمــن الربنامــج أهــم مؤلفــات موســيقى 

ــاروك. الب

أمســية مــن البندقيــة
مــع إي سوليســي فينيــي

يــال  المايســرو جوليانــو كار

اجلمعة 17       |     7:00 مساًء       |    فرباير    
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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 created by 
Salah Jahin and performed by the Cairo Opera Ballet to music by Sayed Mikkawy. 
Integrating catchy Egyptian folk songs, this playful ballet features lively scenes from a 
carnival with projected images from popular celebrations, in a vibrant cast complete 
with food vendors, clowns and circus performers.

‘ZORBA THE GREEK’
AND ‘EL LEILA EL KEBIRA’
PERFORMED BY CAIRO OPERA HOUSE

FRI 24     |   7:00 PM          SAT 25     |    4:00 PM       |     FEBRUARY        

February 2023
 فرباير 2023م 

تقــّدم فرقــة باليــه دار األوبــرا المرصيــة عــرض الباليــه المشــّوق »زوربــا اليونــاين« المســتوحاة مــن 
ــة  ــة تضــّم اســتعراضات يوناني ــة احتفالي ــب نيكــوس كازانزتاكيــس ، وســط أجــواء مرسحي ــة الكات رواي
لموســيقى ميكيــس تيودراكيــس ، كمــا يضــم برنامــج احلفــل باليــه »الليلــة الكبــرية« مــن أحلــان وتأليــف 
الراحلــني ســيد مــكّاوي وصــالح جاهــني ، وأداء فرقــة باليــه دار األوبــرا المرصيــة، كمــا يتضمــن مجموعــة 
مــن األغــاين اجلذابــة مــن الــرتاث الشــعي المــرصي، ويــربز الباليــه اللوحــات االحتفاليــة احليــة مــن إحــدى 
ــب حقيقــي ومشــاهد وصــور مــن احتفــاالت مشــهورة تكتمــل  ــا يف قال االحتفــاالت الشــعبية، ويضعه

ببائعــي المأكــوالت، والمهرّجــني، واســتعراضات الســريك.   

بــا و باليــه الليلــة الكبــرية باليــه زور
يــة أداء دار األوبــرا المرص

السبت 25        |      4:00 مساًء      |    فرباير    اجلمعة 24        |     7:00 مساًء    
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The first Arabic star to perform in the Vatican, Emirati born Hussain Al Jassmi 
has been credited with disseminating and popularising Arabic music to a broad 
and emerging audience. His second concert at ROHM responds to the audience 
in Oman with whom he is enduringly popular. His most famous hit is an Egyptian 
Shaabi song, called Boshret Kheir, written and composed by Amr Mostafa as a pro-
elections campaign song in Egypt. Since the release of his first single Bawada’ak he 
has released Wallah Mayiswa and Bassbour Al Fourgakom, earning him the Murex 
d’Or aware in 2008 as the ‘Best Arabic Male Singer’.

HUSSAIN AL JASSMI
THU 2, FRI 3     |    7:30 PM       |     MARCH      

March 2023
 مارس 2023م 

نجــم األغنيــة اخلليجيــة و »جبــل األغنيــة العربيــة«، الفنــان اإلمــارات »حســني اجلســمي« ســيطل عــىل 
جمهــوره الــذي ينتظــره بشــغف للمــرة الثانيــة عــىل مــرسح دار الفنــون الموســيقية، تعتــرب أغنيــة »بــرشة 
خــري« الــيت كتبهــا وحلنهــا الملحــن المــرصي عمــرو مصطفــى نقطــة انطالقــه لــه يف عالــم األغنيــة 
العربيــة، وانطلــق الفنــان حســني اجلســمي للشــهرة منــذ إطالقــه أغنيتــه األوىل »بودعــك«، ومــن أجمــل 
ــة ومــدن  ــه يف رصوح فني ــة »بصــرب عــىل فرقاكــم«، وأدى أغاني ــه مايســوى« وأغني ــه أيضــاً »والل أغنيات
ــال الفنــان حســني اجلســمي عــدة مــرات عــىل جائــزة أفضــل  عالميــة مــن ضمنهــا مــرسح الفاتيــكان، ون

فنــان عــريب يف مهرجــان توزيــع جوائــز الموركــس دور.

اخلميس 2 واجلمعة 3     |     7:30 مساًء       |    مارس  

حسن اجلسمي
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A ballet featuring a classical love story, tragedy and redemption narrative, Giselle, 
is both charming and heart rending. The music is that of Adolphe Adam, and this 
production is dedicated to the memory of the great dancer Carla Fracci. The ballet 
tells the story of a young country girl who is duped by royalty in disguise, only to 
discover his betrayal when, out of despair, she takes her own life, joining the host 
of spirits of those whose deaths have been caused by betrayal of the heart. From 
beyond the grave, she first ensnares her Prince, then releases him out of love. The 
ballet captures both earthly and spiritual dimensions in stunning choreography and 
staging. 
Pre-performance talk 1 hour prior to the show. (For ticket holders only).

THU 9,  FRI 10     |    7:30 PM           SAT 11     |    4:00 PM        |     MARCH               

GISELLE
ADOLPHE ADAM (1803 – 1856(
BALLET PERFORMED BY TEATRO DELL’OPERA DI ROMA
 WITH THE ARMENIAN STATE SYMPHONY ORCHESTRA
CONDUCTED BY SERGEY SMBATYAN

March 2023
 مارس 2023م 

احلــب  فقصــة  للقلــوب،  اآلرسة  الدراميــة  الكالســيكية  العــروض  أشــهر  أحــد  جزييــل  باليــه  يُعتــرب 
الفرنــي  الموســيقار  ألفهــا  الدراميــة  والموســيقى  واخلــالص،  الرتاجيديــة،  واألحــداث  الكالســيكية، 
ــيك  ــيش. يح ــهورة كارال فرات ــه المش ــة البالي ــرى راقص ــد لذك ــايج تخلي ــذا العــرض اإلنت ــف آدم، وه أدول
الباليــه قصــة شــابة ريفيــة تقــع ضحيــة أحــد أفــراد األرسة احلاكمــة المتخفــي، إال أنهــا تكتشــف خيانتــه 
ويف غمــار يأســها، تنهــي حياتهــا فتنضــم إىل جمــوع األرواح الهائمــة الــيت فقــدت حياتهــا بســبب خيانــة 
القلــب. تحتــال عــىل األمــري مــن القــرب، ثــم تعفــو عنــه يف النهايــة بدافــع احلــب. يجســد الباليــه البُعديــن 

ــدع.  ــة واإلخــراج المــرسيح المب ــة المذهل ــوي والروحــاين، بوجــود احلــركات األدائي الدني

تقام محارضة ما قبل العرض قبيل العرض بساعة لحاميل التذاكر فقط. تقام فعالية جلسة القهوة والتمر يوم 
الثالثاء 7 مارس الساعة 7 مساًء. 

يل جزي
أدولــف آدم )1803م – 1856م)

يــة أرمينيــا  فرقــة باليــه دار أوبــرا رومــا واألوركســرا الســيمفونية جلمهور
المايســرو ســريغي ســمباتيان 

السبت 11     |    4:00 مساًء      |    مارس  اخلميس 9 واجلمعة 10        |     7:30 مساًء    

Coffee and dates on Tue March 7 at 7pm 
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Beyond Time by Taiwan’s U-Theatre creates an immersive multi-layered, three-
dimensional 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. 

‘BEYOND TIME’
 AN ACROBATIC DRUMMING SHOW
PERFORMED BY U-THEATRE, TAIWAN

FRI 17     |    7:30 PM           SAT 18     |    4:00 PM        |     MARCH                

March 2023
 مارس 2023م 

يُشــكل عــرض »مــا وراء الوقــت« لمــرسح »يــو« مــن تايــوان بمهاراتــه المتعــددة تجربــة ثالثيــة األبعــاد 
مــع تقنيــة الصــور التكنولوجيــة، واحلــركات االســتعراضية الــيت تحــايك حركــة الكواكــب يف النظــام 
النظــام الطبيعــي  تــاو مثــل  الفــين المدمــج بفلســفة  الشــمي. طــّورت الفرقــة رؤيتهــا يف العمــل 
للكــون والــيت يمكــن للمــرء أن يجــد فيهــا الســبيل احلقيقــي يف احليــاة، وتقــوده إىل احلكمــة. إنتــاج مــرسح 
ــات  ــد عــىل التدريب ــرب، وتعتم ــرشق والغ ــة يف ال ــة واحلديث ــن احلضــارات القديم ــو الفــين مســتوىح م ي
المنتظمــة لممارســة التأمــل، وقــرع الطبــول، والفنــون القتاليــة، ورقــص تــاي تــيش، والتمثيــل. فتتناغــم 

ــام مــع الموســيقى واألدب والطقــوس.  ــارص اإلله عن

مــا وراء الوقت
 مرح يــو تايوان

السبت 18     |    4:00 مساًء      |    مارس  اجلمعة 17       |     7:30 مساًء    

’‘
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Three evenings, presented over the course of Ramadhan, offer collective moments 
of appreciation for the blessed month. Inshaad is a devotional form of singing 
and reading where praise of the Lord is offered and commitment to living to his 
word are offered. The first evening hosts the Inshaad group from the Cairo Opera 
House, the second evening is presented by Inshaad groups from different regions 
of Oman with different styles to show the richness of this genre in Oman. The final 
evening features Lufti Bouchnak and his group, presenting his famous style for 
Inshaad and madih.

RAMADHAN 
AND INSHAAD PRAISE
THU 30     |    9:30 PM           APRIL  |   THU 6, MON 10    |    9:30 PM        |     MARCH                

March 2023
 مارس 2023م 

احتفــااًل بحلــول شــهر رمضــان المبــارك، تقــدم دار األوبــرا الســلطانية ثــالث أمســيات مــن اإلنشــاد 
الديــين، وهــو نــوع مــن الغنــاء االبتهــايل الــذي يتضمــن ذكــر اللــه ومحبــة الــذات اإللهيــة وتبجيلهــا. 
ــرق  ــة ف ــة، يف حــني تضــم األمســية الثاني ــرا المرصي ــة إنشــاد مــن دار األوب تحــي األمســية األوىل فرق
ــرثاء الفــين يف الســلطنة، بينمــا  ــراز ال ــا المختلفــة وإب ــم أعماله إنشــاد مــن مختلــف أرجــاء ُعمــان لتقدي
يحــي األمســية الثالثــة الفنــان لطفــي بوشــناق وفرقتــه، إلمتــاع اجلمهــور بإنشــاده ومديحــه الممــزيان.

 أمسيات
اإلنشــاد والمديح

)أبريل( اخلميس 6  واالثنني 10     |    9:30 مساًء      |    مارس  اخلميس 30     |     9:30 مساًء
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In Mozart’s delightful opera buffa Così fan Tutte, the cynical old philosopher Don 
Alfonso and two young military friends make a wager on the fidelity of women. Are 
women fickle or faithful? The answer is arrived at in an hilarious round of counter-
disguise, false serenading, wavering feelings, and mutual deception as Mozart’s 
luminous music takes the absurd and makes it sublime. This brilliant work is also 
a poignant drama about love, faith, and loss. Acclaimed director Sir David McVicar 
sets this bittersweet romantic comedy in the early 1900’s. Moritz Junge’s ravishing 
costumes and sunbathed set designs add to the beauty on stage.  Opera Australia 
orchestra and choir are conducted by the acclaimed Sebastian Lang-Lessing.

Pre-performance talk 1 hour prior to the show. (For ticket holders only)

COSÌ FAN TUTTE
WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756 – 1791(
 PERFORMED BY OPERA AUSTRALIA

THU 4, SAT 6     |    7:30 PM       |     MAY      

May 2023
 مايو 2023م 

يف أوبــرا موتســارت الهزليــة »هكــذا يفعلــن جميعــاً« يراهــن الفيلســوف الســاخر »دون ألفونســو« 
ــات أم مخلصــات؟ يــأت  صديقيــه اجلنديــني الشــابني عــىل إخــالص النســاء، ومــا إن كانــت النســاء نزويّ
اجلــواب عــىل الرهــان يف جولــة ممتعــة مــن التخفــّي يف المقابــالت، والغنــاء الــكاذب، والمشــاعر المتقلّبــة، 
واحليــل المشــرتكة، بينمــا تحــول موســيقى موتســارت اخلفيفــة الفكاهــة العبثيــة إىل منطــق مستســاغ. 
هــذا العمــل العبقــري درامــا ثريــة عــن احلــب واإلخــالص والفقــد. يقــدم المخــرج المعــروف الســري ديفيــد 
ماكفيــكار هــذه الكوميديــا الرومانســية احللــوة المــرة يف بدايــات القــرن العرشيــن، وتكتمــل روعــة العمــل 
ــوين، وأداء كــورال أوركســرتا دار  ــزت ي ــم موري ــة مــن تصمي ــة والمناظــر المتقن ــاء اخلالب المــرسيح باألزي

األوبــرا يف أســرتاليا بقيــادة المايســتو المعــروف سيباســتيان النــغ ليســينغ. 

تقام محارضة ما قبل العرض قبيل العرض بساعة لحاميل التذاكر فقط.

ً  هكــذا يفعلــن جميعــا
فولفغانــغ أماديــوس موتســارت

 دار أوبرا أســراليا

اخلميس 4 والسبت 6     |     7:30 مساًء       |    مايو  
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Accademia Stauffer Cremona presents a concert with an ensemble of esteemed 
string players performing The Four Seasons by Antonio Vivaldi and Four Seasons 
of Buenos Aires by Astor Piazzolla. The Stauffer Centre for Strings is renowned for 
producing the highest calibre of string players, teaching the traditional Cremonese 
violin making and research in the field of musicology. Founded in 1985, the 
Academy’s alumni include internationally renowned soloists, established chamber 
music ensembles and concertmasters of some of the most prestigious orchestras, 
such as Francesca Dego, Anna Tifu and Laura Marzadori. Expect an incredible 
concert reflecting this passion for excellence.

‘THE ACCADEMIA STAUFFER’
ALL STARS ORCHESTRA
FRI 5     |    7:30 PM       |     MAY   

May 2023
 مايو 2023م 

تفخــر أكاديميــة ســتاوفر يف كريمونــا بتقديــم حفــل موســيقي يضــم مجموعــة مــن أمهــر عــازيف الوتريــات 
لعــزف كونرشتــو »الفصــول األربعــة« ألنطونيــو فيفالــدي، ومقطوعــة »الفصــول األربعــة يف بوينــس 
ــج عازفــني عــىل أعــىل مســتوى مــن  ــات بتخري ــز ســتاوفر للوتري ــرس« ألســتور بياتســوال. يشــتهر مرك آي
ــاث  ــب أبح ــا، إىل جان ــدي يف كريمون ــان التقلي ــة الكم ــول صناع ــني أص ــم الدارس ــة، وتعلي ــارة واحلرفي المه
ــة عــام ١٩٨٥م، وتشــمل قائمــة  ــم الموســيقى. تأسســت األكاديمي ــات يف مجــال عل مركــز ســتاوفر للوتري
خريجيهــا مجموعــة مــن أشــهر العازفــني المنفرديــن العالميــني، وفــرق موســيقى احلجــرة المرموقــة، 
مــارزادوري.  تيفــو، والورا  وآنــا  فرانشيســكا ديجــو،  مثــل:  األوركســرتا،  فــرق  أعــرق  قــادة  مــن  وعــدًدا 

اســتعدوا اللســتمتاع بحفــل مذهــل يعكــس الشــغف والتمــزي يف األداء.

أوركســرا نجــوم أكاديميــة ســتاوفر
اجلمعة 5    |     7:30 مساًء       |    مايو  
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The pipe organ at the Royal Opera House Music is played by international pipe 
organ masters such as Wayne Marshall  in an annual concert which resonates with 
excellence in sound and in execution. For our 2023 concert, the evening will be 
enriched with the appearance of Boni Pueri, the stunning voices of the boys’ choir 
from the Czech Republic, offering fresh youthful sound in contrast to the historic 
gravitas issued through pipe organ music. The Royal Oman Symphony Orchestra 
will also perform, completing the presentation of tradition, talent, and innovation 
which the opera house strives to embed across the seasons.

SAT 13     |    4:00 PM       |     MAY   

May 2023
 مايو 2023م 

PIPE ORGAN CONCERT
 THE ROYAL OMAN SYMPHONY ORCHESTRA
 CONDUCTED BY WAYNE MARSHALL
WITH THE PARTICIPATION OF THE CZECH BOYS CHOIR
’BONI PUERI’ 

احلفــل الموســيقي الســنوي لــدار االوبــرا الســلطانية مســقط المخصــص لملــك اآلالت الموســيقية 
بمصاحبــة  مارشــال«،  »ويــن  المعــروف  األرغــن  عــازف  بقيــادة  2023م  لموســم  األنبــويب«  »األرغــن 
ــة  ــة التشــيك، لتمــزتج أصــوات الشــباب المفعمــة باحليوي ــري« مــن جمهوري ــوين بوي ــان »ب ــة صبي جوق
مــع المقطوعــات التاريخيــة المعزوفــة عــىل آلــة األرغــن األنبــويب. وال يكتمــل احلفــل إال بمشــاركة 
األوركســرتا الســيمفونية الســلطانية الُعمانيــة، الــيت تجمــع بــني التقاليــد العريقــة والموهبــة الفريــدة 

ــر. ــو اآلخ ــًما تل ــه موس ــدار لتحقيق ــعى ال ــا تس ــو م ــة، وه ــة اإلبداعي والرؤي

حفــل األرغن
األوركســرا الســيمفونية الســلطانية الُعمانيــة

ية التشــيك  مــع ويــن مارشــال، وكــورال صبيــان ”بوين بويــري“ مــن جمهور

السبت  13       |     4:00 مساًء       |    مايو  
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Assi El Hallani is a global performer, humanitarian ambassador and TV personality. 
Within two years of starting his career he was performing on screen in a popular TV 
music show. Since 1989 he has released 23 albums and more than 50 music videos. 
Known for his most famous song Wani Marik Marret he is also the composer of several 
hit singles amongst them Al Karar, Bab Aam Yebki, Beirut Aam Tebki, Ya Nakir el 
Maarouf, Lebnani, Yemkin and Mawood. Marwa Nagy is one of the most significant 
voices to have performed at the Cairo Opera House. Famous for her participation 
in Season Two of The Voice, where she gave an outstanding performance of Umm 
Kulthum's Mawwal Bi Ridhak Khaliqi. She's also known for performing the songs of 
other celebrated female Arab stars. 

 ASSI EL HALLANI
WITH MARWA NAGY
THU 18, FRI 19     |    7:30 PM       |     MAY   

May 2023
 مايو 2023م 

تلفزيونيــة  وشــخصية  اإلنســانية،  للقضايــا  وســفري  الشــهرة،  عالمــي  مطــرب  احلــالين  عــايص  يعــد 
معروفــة، بعــد أن بــدأ مشــواره الفــين بعامــني، قــدم عروضــه يف برنامــج موســيقي تلفزيــوين شــهري، 
أصــدر 23 ألبوًمــا وأكــرث مــن ٥0 فيديــو منــذ عــام ١٩٨٩م. مــن أشــهر أغنياتــه وأكرثهــا انتشــارًا أغنيــة »واين 
مــارق مريــت«، وكتــب العديــد مــن األغنيــات الناجحــة مثــل: »القــرار«، و»بــاب عــم يبــيك«، و»بــريوت عــم 

ــاين«، و»يمكــن« و »موعــود«.  ــا ناكــر المعــروف«، و»لبن تبــيك«، و»ي

مــروة نــايج واحــدة مــن أهــم األصــوات المرصيــة الــى شــاركت ىف اهــم الفعاليــات بــدار األوبــرا بالقاهــرة. 
 " The Voice واشــتهرت مــن خــالل مشــاركتها ىف الموســم الثــاىن مــن الربنامــج الشــهري "أحــىل صــوت
وتمــزيت بــأداء رفيــع المســتوي حيــث قامــت بــأداء مــوال "برضــاك يــا خالقــى" ألم كلثــوم كمــا تمــزيت 

بأداءهــا ألغــاىن أشــهر فنانــات الزمــن اجلميــل. 

احلالين  عايص 
نايج ومروة 

اخلميس 18 واجلمعة 19    |     7:30 مساًء       |    مايو  



 Royal Opera House of Musical Arts األوبرا السلطانية: دار الفنون الموسيقية



His Highness Sayyid Fahad bin Mahmood Al Said,
Chairman of the Supreme Committee of
the Royal Opera House Muscat
Honours renowned artists who performed
At the Royal Opera House Muscat

صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد،
رئيس اللجنة العليا لدار األوبرا السلطانية مسقط

يكرّم عدد من كبار الفنانني الذين ساهموا يف
برامج واحتفاالت دار األوبرا السلطانية مسقط

Honouring Artists
at the Royal Opera House Muscat

تكريم الفنانن
يف دار األوبرا السلطانية مسقط



Exhibitions

Oman And The World: A Musical Journey ُعــمــان والـعـالـم: رحـلـة مــوسـيـقيـة



85 84

OMAN AND THE WORLD:
A MUSICAL JOURNEY 

ُعــمــان والـعـالـم: 
رحـلـة مــوسـيـقيـة

الموسيقى  الموسيقية قصة  الفنون  يكشف معرض 
يدة من جميع أنحاء العالم. تم رسد القصة من  الفر
ُصمم  كما  لتقليدية،  ا نية  لُعما ا لموسيقى  ا منظور 
معرض الفنون الموسيقية باعتباره األول من نوعه 
يف العالم، ويحظى رواد المعرض عىل تجربة سمعية 

ومرئية تفاعلية غامرة.

موسيقية«  رحلة  لعالم:  وا »ُعمان  يارة  بز تفضلوا 
عىل  فيها  تتعرفون  شيقة  تفاعلية  رحلة  خالل  من 
دور الموسيقى يف توحيد البرش، والتعرف عىل تطور 
الموسيقى حول العالم، وماذا تعين لنا الموسيقى يف 

حياتنا. 

أوقات عمل المعرض: من الساعة 10:00 صباحاً إىل 
6:00 مساًء )أيام السبت إىل اخلميس(

المعرض مغلق أيام اجلمعة. 
موقع المعرض: األوبرا السلطانية: 

دار الفنون الموسيقية 
الدخول للمعرض من األوبرا جاالريا عرب اجلرس 

الموسيقي. 
للمزيد من المعلومات يرىج التواصل عرب 

0096824403329

التقطوا روعة  الذين  ين والفنانني  بالمصور احتفاًء 
السلطانية  األوبرا  لدار  ية  المعمار الهندسة  وجمال 
مسقط عىل مدار العقد المايض. تعرف عىل اإلبداع 
المتنوع للصور المعروضة واقٍن مطبوعاتك اخلاصة. 

أوقات عمل المعرض: من الساعة 10:00 صباحاً 
إىل 6:00 مساًء )أيام السبت إىل اخلميس(

المعرض مغلق أيام اجلمعة. 
موقع المعرض: 

 األوبرا السلطانية: دار الفنون الموسيقية 
– قاعة المعارض

The Exhibition of Musical Arts explores 
the unique story of music across the 
world. Told from the perspective of 
Oman’s musical traditions, it has been 
specially curated as the first of its kind, 
an incredible immersive and interactive 
audio and visual experience. 

Visit the exhibition to discover first-hand 
how music brings people together, how 
it developed around the world and what 
it means to all of us. 

Exhibition Hours: 10:00am to 6:00pm  
(  Saturday to Thursday)
Official holidays: closed
Location: Royal Opera House of Musical 
Arts | Entry via Opera Galleria bridge
Contact us on  +968 24403329 
for more information

Celebrating the photographers 
and artists who have captured the 
architectural splendour of Royal Opera 
House Muscat over the last decade. 
Explore the diverse creativity on display 
and purchase your own print.

Exhibition Hours: 10:00am to 6:00pm  
(  Saturday to Thursday)
Official holidays: closed
Location: Royal Opera 
House of Musical Arts, Exhibition Hall

 THE ROYAL OPERA
 HOUSE MUSCAT
THROUGH OMANI EYES
MARCH 22 2023 UNTIL JUNE 15 2023

دار األوبرا
السلطانية مسقط

بعيون ُعمانية
من 22 مارس 2023م إىل 15 يونيو 2023م 



1 2
 Royal Opera House Muscat, Main Foyer  البهو الرئيي لدار األوبرا السلطانية مسقط
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ROHM’s Education and Outreach department aims to nurture creativity and curiosity
while mirroring the seasons’ themes of tradition, innovation and talent. 

ROHM is a place of learning, entertainment and inspiration created for the benefit of 
the community, with the Education and Outreach team offering a broad schedule of 
activities to explore the genres of the main programme as well as dig deeper into the 
place music can hold in our minds. The guiding theme of this season’s educational 
programme is the bond between past and future, heritage and innovation. 

The calendar of events in season 2022-2023 includes presentations on stage, 
creative workshops, guided tours and lectures, informative talks with visiting 
artists, family concerts and exhibitions, all specially tailored for children, teachers 
and families. Student tours and activities are coordinated in collaboration with the 
Ministry of Education.

  Education &
Outreach

 التعليم
والتواصل المجتمعي

تهدف دائرة التعليم والتواصل المجتمعي الحتضان اإلبداع وحب االستطالع، بينما تعكس 
سمات الموسم المتمثلة يف التقاليد واالبتكار والموهبة. 

تعترب دار األوبرا السلطانية مسقط مركز إللبداع والتعليم، والرتفيه، واإللهام تم تأسيسها خلدمة 
المجتمع الُعماين، حيث يقدم فريق التعليم والتواصل المجتمعي جدواًل واسًعا أللنشطة 
الستكشاف أنواع الربنامج الرئيسية باإلضافة إىل التعمق يف المكان الذي يمكن أن تحتفظ به 
الموسيقى يف أذهاننا، وتكمن الثيمة التوجيهية يف الربامج التعليمية لهذا الموسم يف الروابط 

بني المايض والمستقبل والرتاث والتجدد. 

يحمل موسم 2022م – 2023م الزاخر بني طيّاته عروضاً تعليمية تقّدم عىل المرسح، وورش 
عمل إبداعية، وجوالت تعريفية، ومحارضات، وجلسات تثقيفية مع نجوم الموسم، إىل جانب 
احلفالت العائلية والمعارض المخصصة أللطفال والمعلمني والعائالت. كما تقّدم الدائرة جوالت 

وأنشطة للطلبة بالتنسيق المشرتك مع وزارة الرتبية والتعليم. 
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Open House البيت المفتوح
ROHM’s Open House offers a wide variety of activities relating to the season’s programme, 
to encourage audiences to approach the performing arts music from a range of different 
perspectives. Through exhibitions; instrumental, dance, craft and conceptual workshops; 
competitions, open mic and performance opportunities, Open House focuses on the 
interests of children and families led by guest educators and artists.

Open House is a free ticketed event.
For further information please contact education@rohmuscat.org.om

SOUNDS OF THE FUTURE
October 8  2022
10:00 am to 5:00 pm

Which is the future of music? Is live music destined to end? How can technology enhance 
the listening and understanding of music? In the VR era, have you ever listened to a 
gramophone? We explore the technical advances in music production and how they can 
enhance our love of music. Participants will have the opportunity to experience some 
new technology firsthand. 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. 

يقّدم البيت المفتوح بدار األوبرا السلطانية مسقط أنشطة منّوعة تقرتن بربنامج الموسم؛ لتشجع اجلمهور 
عىل االنضمام إىل عالم الموسيقى والفنون األدائية بمختلف المجاالت. يتنّوع برنامج البيت المفتوح أللطفال 
والعائالت بني المعارض، وورش العمل التصّورية اخلاصة عن العزف عىل اآلالت، واألداء، واحلرف، والمسابقات، 

وفقرة الميكروفون المفتوح، وفرص يقدمها فنانني ومعلمني زائرين ليستفيد منها األطفال وعائالتهم. 

فعاليات البيت المفتوح مجانية 
education@rohmuscat.org.om للمزيد من المعلومات يرىج التواصل معنا عرب الربيد اإللكرتوين

أصوات المستقبل 
السبت ٨ أكتوبر 2022م

من ١0:00 صباًحا حى ٥:00 مساًء

ما هو مستقبل الموسيقى؟ هل الموسيقى احلية ستنتهي؟ كيف تساعد التكنولوجيا يف تحسني تجربة االستماع 
إىل الموسيقى وتذوقها؟ هل جربت أن تستمع إىل آلة اجلرامافون يف عرص الواقع االفرتايض؟ سوف نناقش التقدم 
الفين والتكنولويج يف مجال اإلنتاج الموسيقي، ودوره يف زيادة حبنا للموسيقى. ستكون الفرصة متاحة أمام 
المشاركني للتعرف عىل بعض التقنيات اجلديدة واختبارها وجًها لوجه. اكتشفوا إجابة هذه التساؤالت معنا يف 
ورش عمل إبداعية وأنشطة موسيقية، مصممة خصيًصا أللطفال والمعلمني وكل أفراد العائلة، بقيادة فنانني 

وتربويني ضيوف. 
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MUSIC OF THE WORLD 
February 4 2023
10:00 am to 5:00 pm

Connections, diversity and unity. These are the themes that will be addressed in Music of 
the World. Bringing together traditions, finding connections between different cultures, 
using music as a tool to explore diversity and create opportunities to grow and together 
find harmony through music.

The Open House will create a collection of many traditional instruments from around the 
world, each with its own history.

موسيقى العالم 
٤ فرباير 2023م 

من ١0:00 صباًحا حى ٥:00 مساًء

العالقات والتنوع واالنسجام هي الموضوعات اليت سنتناولها يف فعالية »موسيقى العالم«. هدفنا هو التقريب 
بني العادات والتقاليد، وإيجاد عالقات وروابط بني الثقافات المختلفة، واستخدام الموسيقى كأداة الستكشاف 

التنوع، وخلق فرص للنمو، والوصول إىل االنسجام والتناغم التام بمساعدة الموسيقى.

تتضمن فعالية البيت المفتوح ابتكار مجموعة كبرية من اآلالت الموسيقية التقليدية ذات التاريخ العريق من 
جميع أنحاء العالم، وتجربة العزف عىل آالت تقليدية من الرتاث الُعماين.
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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 12:30pm and will include an introduction to give audiences an overview of the 
performance. 

LA TRAVIATA      17 SEPTEMBER 2022 
HÄNSEL UND GRETEL    22 OCTOBER  2022
LA CAMBIALE DI MATRIMONIO   19 NOVEMBER 2022
LE NOZZE DI FIGARO     11 FEBRUARY 2023
Open admission.  

موسيقى وقت  الغداء 
انضموا إلينا يف فعالية موسيقى وقت الغداء يف األوبرا جاالريا بدار األوبرا السلطانية مسقط اللستمتاع بتشكيلة 
جميلة من مقاطع من أشهر أعمال األوبرا. الفعاليات مفتوحة للجميع، لعشاق األوبرا وغريهم، فهي توفر للجميع 
فرصة االستمتاع باألوبرا دون احلاجة إىل مشاهدة عرض كامل، كما أنها وسيلة رائعة إلثراء تجربة عشاق األوبرا 
الدائمني. الفعالية مفتوحة يف أي وقت للمشاركة ومقابلة الفنانني الذين يقدمون عروضهم يف دار األوبرا. تقام احلفالت 

يف األوبرا جاالريا أيام السبت الساعة ١2:30 ظهرًا، وتتضمن مقدمة لتعريف اجلمهور بالعرض. 

١٧ سبتمرب   ال ترافياتا      
هانزل وغريتل                   22 أكتوبر  
وثيقة الزواج                                              ١٩ نوفمرب 

زواج فيجارو                                              ١١ فرباير
الدخول مجاين. 
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. 

الموسيقى اخلالصة 
يقول إدوارد هانسليك: »ال تتحدث الموسيقى عرب األصوات فحسب، بل إنها ال تتحدث إال بالصوت«. تفخر دار األوبرا 
السلطانية مسقط بتقديم سلسلة جديدة من احلفالت الموسيقية بمشاركة عازفني شباب موهوبني عىل مرسح 
األوبرا السلطانية: دار الفنون الموسيقية. تقام حفالت الموسيقى اخلالصة مساء كل اثنني ، تسبقها مقدمة قصرية 

لتعريف اجلمهور بطبيعة الموسيقى اليت سيتم عزفها.

2٧ فرباير 2023م الساعة ٧:00 مساًء  عازفو االوبرا اإليطالية   

١ مايو 2023م الساعة ٧:30 مساًء    قارعي الطبول بمرسح ال سكاال   

دون حجز مسبق.

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 music concerts with 
talented young musicians on the stage of the new ROHMA. Absolute Music concerts are 
held on Mondays and will be introduced with a short brief giving audiences a flavour of the 
music about to be performed.

SOLISTI DELL'OPERA ITALIANA    27 FEBRUARY 2023 at 7:00 PM
I PERCUSSIONISTI DELLA SCALA   1 MAY 2023 at 7:30 PM  

No booking required.
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Coffee And Dates With Your Favourite Stars

ROHM invites patrons to enjoy a reception with renowned artists, directors, musicians, 
singers, dancers or choreographers as they share stories of their lives on stage, anecdotes 
related to their careers and insights into the current production. Participants will be 
encouraged to interact with guest artists. Be inspired by famous personalities of world 
class music performance. Events are held in different venues of the opera house at 7:00 
pm. 

CHRIS BOTTI     9 NOVEMBER 2022
ROBERTO BOLLE    13 DECEMBER 2022
ELEONORA ABBAGNATO   7 MARCH 2023

Open Admission. 

Pre-Performance Talks (PPT(

Pre-Performance Talks are stimulating discussions which provide insight into our 
performances and their underlying creative processes. The talks are informally delivered 
in an interactive and engaging way by specialists from ROHM in conversation with visiting 
artists. Held in ROHM’s maidan hall one hour prior to performances, access is restricted 
to ticket holders, with seating on a first come first served basis.

LA TRAVIATA      22, 23, 24 SEPTEMBER 2022
HÄNSEL UND GRETEL    28, 29 OCTOBER 2022
LA CAMBIALE DI MATRIMONIO   24, 26 NOVEMBER 2022
KULTHUMIYAT      9, 10 DECEMBER 2022  
L’ELISIR D’AMORE     5, 7 JANUARY 2023
LE NOZZE DI FIGARO     16, 18 FEBRUARY 2023
GISELLE      9, 10, 11 MARCH 2023
COSÌ FAN TUTTE     4, 6 MAY 2023

جلسة القهوة والتمر مع نجمك المفضل

تدعو دار األوبرا السلطانية مسقط رّوادها اللستمتاع بسلسلة جلسات القهوة والتمر، يف جلسة ودية يلتقون فيها 
بالنجوم العالميني، والمخرجني، والعازفني، واالستعراضيني، و مصممي الرقصات، ويتبادلون فيها أطراف احلديث 
معهم ليتعرفوا إليهم، وإىل العروض المقامة عن كثب، فهي فرصة ليتفاعل اجلمهور مع نجومهم المفضلني يف جلسة 
تحمل دائماً بني ثناياها ويح اإللهام عند لقاء النجوم. تقام فعاليات جلسة القهوة والتمر بمختلف قاعات دار األوبرا 

السلطانية مسقط يف الساعة ٧:00 مساًء.

٩ نوفمرب 2022م  كريس بوت      

١3 ديسمرب 2022م  روبريتو بويل                      

٧ مارس 2023م  إليونورا أباناتو    

فعالية مجانية دون حجز مسبق 

محارضات ماقبل العرض
محارضات ماقبل العرض هي سلسلة محارضاٍت بناءة تسلط الضوء عىل العروض وعىل اإلبداع اجلوهري الذي تمتاز 
به. يقدم هذه المحارضات مختصون من دار األوبرا السلطانية مسقط وفنانني بأسلوب حواري وتفاعيل شيّق. تقام 
المحارضات قبيل ساعة من بدء العرض بقاعة الميدان بدار األوبرا السلطانية مسقط، والدخول مرصّح حلاميل تذاكر 

العروض فقط، بمقاعد متاحة حسب األسبقية.

22 و23 و2٤ سبتمرب 2022م  ال ترافياتا      

2٨ و2٩ أكتوبر 2022م  هانزل وغريتل     

2٤ و2٦ نوفمرب 2022م  وثيقة الزواج     

٩ و١0 ديسمرب 2022م  كلثوميات     

٥ و٧ يناير 2023م  إكسري احلب     

١٦ و١٨ فرباير 2023م  زواج فيجارو     

٩ و١0 و١١ مارس 2023م  جزييل      

٤ و٦ مايو 2023م       ً هكذا يفعلن جميعا
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School Performances
School performances are designed exclusively for student audiences and reflect the main 
programme. Educational packs, school visits and workshops are organised by ROHM for 
teachers to engage students ahead of the performance. 

HÄNSEL UND GRETEL  26 & 27 October   10:30 AM 

Summer Camp @ ROHM
JULY 2023

Explore the magical world of theatre with ROHM’s immersive and fun summer camp!

Join us at the Royal Opera House Muscat for our Summer Camp! Young people will be 
offered the chance to learn about what it means to work in theatre, through activities 
associated with producing an opera! The camp will cover all the elements involved in the 
production of an opera, including singing, acting, set and costume design. 

Join us to explore the entire process from programming through to curtain calls. These 
activities will be delivered via fun, enriching workshops and activities, culminating in 
a performance. Our programme will be run by a professional director with singers, 
musicians, actors, designers, who will introduce you to the magical world of theatre in an 
enjoyable and inspiring atmosphere. 

Let us show you how fun theatre can be; behind the scenes, on and off stage! 

العروض المدرسية
ُصممت عروض المدارس خصيصاً جلمهور دار األوبرا السلطانية مسقط من طلبة المدارس، وهي تعكس الربنامج 
الرئيي للموسم، حيث تعّد دار األوبرا السلطانية مسقط حقائب تعليمية، وتنظم زيارات مدرسية وورش للعمل 

للمعلمني لتهيئة الطلبة وإعدادهم قبل موعد العرض.

الساعة ١0:30 صباًحا 2٦ و2٧ أكتوبر    »هانزل وغريتل«        

المخيم الموسيقي الصيفي يف الدار
يوليو 2023م

اكتشفوا عالم المرسح الساحر يف المخيم الموسيقي الصيفي الشيق والممتع يف الدار!

انضموا إلينا يف المخيف الصيفي يف دار األوبرا السلطانية مسقط! الفرصة متاحة جلمهورنا من الصغار للتعرف 
عىل طبيعة العمل يف المرسح، من خالل أنشطة اإلعداد لتقديم عرض أوبرا! يغطي المخيم كل العنارص واجلوانب 

االلزمة لتقديم عرض أوبرا، بما يف ذلك الغناء، والتمثيل، وتصميم المناظر والمالبس. 

انضموا إلينا للتعرف عىل كل خطوة، بداية من وضع الربنامج إىل نداء رفع الستار. نقدم جميع األنشطة يف ورش 
عمل وتدريبات مفيدة ومرحة، تنتهي بتقديم العرض الكامل يف النهاية. يرشف عىل الربنامج مخرج محرتف، 
بمشاركة مطربني وعازفني وممثلني ومصممني، يساعدون األطفال يف التعرف عىل عالم المرسح الساحر وسط 

أجواء شيقة وممتعة. 

اكتشفوا عالم المرسح المرح، وشاهدوا ما وراء الكواليس، وما يحدث عىل المرسح وخلف الستار!



103 102

Internships And Volunteering
Omani university and college students are involved in training programs every year 
across ROHM’s various departments including administration, staging, lighting, sound, 
programming, education and marketing. This is a great opportunity for students to gain 
authentic work experience with highly qualified professionals. 

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 visit our website for more information.

 

يب والتطوع التدر

ينضم العديد من طلبة الكليات واجلامعات الُعمانية يف كل عام إىل الربامج التدريبية اليت توفرها دار
األوبرا السلطانية مسقط يف مختلف األقسام مثل: اإلدارة، والمرسح، واإلضاءة، والصوت، والربامج،

والتعليم، والتسويق. فهي فرصُة ذهبية للطالب الكتساب اخلربة العملية يف بيئة عملية محرتفة. 

وقت البيانو 
تتوسط آلة البيانو االلمعة يف قلب األوبرا جاالريا مقابل مكتب االستقبال، تفضلوا بزيارتنا فقد تجدون من يعزف 

عىل أجمل أحلان الموسيقى الكالسيكية، والعربية، واجلاز عىل آلة البيانو.

حرصاً عىل إمتاع اجلمهور بموسيقى البيانو سيتم اإلعالن عن فعاليات وقت البيانو عرب الموقع اإللكرتوين.
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ROHM Tours
The architectural secrets of ROHM and ROHMA are revealed through fascinating 
guided tours. Learn the history and genesis of Oman’s leading venue for arts and 
culture in all its structural boldness and technical innovation. Explore the breathtaking 
decorative artistry of motifs derived from Islamic, Mughal, Oriental and European art 
and enjoy the exhibition of rare instruments on display. Understand the complex 
mechanisms that change the auditorium to different concert setups, with nothing 
but the flick of a switch. 

Opening hours: Saturday to Thursday: 8:30am to 5:30pm
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

جوالت الدار
كتشف أرسار الهندسة المعمارية يف مبىن دار األوبرا السلطانية مسقط ومبىن األوبرا السلطانية: دار الفنون 
الموسيقية من خالل اجلوالت التعريفية اآلرسة، حيث ستتعرف عىل تاريخ وأصالة الرصح الثقايف الفين الرائد 
بسلطنة ُعمان، بكل بتفاصيله المعمارية، واالبتكار الفين. اكتشف التفاصيل الساحرة اليت يتخللها الديكور 
المستنبط من الطراز اإلسالمي، والمغويل، والرشيق واألورويب. كما ستتعرف عىل اآلليات المذهلة اليت تغري صالة 
العرض من وضعية المرسح إىل وضعية احلفل بكبسة زر، وهي فرصة لرؤية مجموعة اآلالت الموسيقية النادرة.

أوقات اجلوالت: السبت إىل اخلميس: من الساعة ٨:30 صباحاً إىل الساعة ٥:30 مساًء
رسوم اجلوالت: 3 رياالت ُعمانية للكبار، ريال ُعماين للصغار، ريالني ُعمانيني للمجموعات )للشخص الواحد(.

اجلوالت اخلاصة: 20 ريال ُعماين للشخص الواحد.

اجلوالت المدرسية مجانية وتُحجز مواعيدها قبيل الموعد المحدد بأسبوعني.
اللستفسار وحجز اجلوالت يرىج االتصال بهاتف رقم: ٩٦٨2٤٤03333+ 

boxoffice@rohmuscat.org.om :أو عرب الربيد اإللكرتوين
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Gift Shop
  
The Royal Opera House Muscat gift shop showcases a wide range of products 
inspired by the many striking and beautiful motifs found in the interior of the opera 
house. Discover hundreds of unique gifts including books, CDs and DVDs, jewellery, 
stationary, apparel, homeware, musical instruments, personal accessories and 
items for children. 

Located on the first floor of the Opera Galleria, the Royal Opera House Muscat gift 
shop business hours are Saturday to Thursday 10:00am to 10:00pm and Friday 
4:00pm to 10:00pm.

محل الهدايا
المواد  التابع لدار األوبرا السلطانية مسقط تشكيلة واسعة من  الهدايا  يعرض محل 
المستوحاة من العديد من األشكال والزخارف اجلميلة اليت تزتين بها الديكورات الداخلية يف 
دار األوبرا السلطانية مسقط. اكتشف المئات من الهدايا الفريدة كالكتب، واألقراص السمعية 
والرقمية المدمجة (DVD, CD)، واحليل واأللبسة والمواد القرطاسية واألدوات المزنلية، واآلالت 

الموسيقية، واإلكسسوارات الشخصية، باإلضافة إىل المنتجات المخصصة أللطفال.

يقع محل الهدايا التابع لدار األوبرا السلطانية مسقط يف الطابق األول باألوبرا جاالريا، كما 
أن أبواب المحل مفتوحة للزّوار من السبت إىل اخلميس من الساعة ١0:00 صباحاً وحى الساعة 

١0:00 مساًء، ويوم اجلمعة من الساعة ٤ عرصاً إىل الساعة ١0:00 مساًء.
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Opera Galleria
The Opera Galleria, Royal Opera House Muscat’s flagship shopping destination, 
is host to a number of wonderful shops and an array of cafés and dining options. It 
boasts 50 retailers offering a wide range and carefully balanced mix of traditional 
Omani artisan craft shops, jewelry boutiques, fashion and perfume houses. The 
shops at the Opera Galleria are open Saturday to Thursday 10:00am to 10:00pm and 
Friday 4:00pm to 10:00pm. The restaurants and cafés operate daily from 8:00am to 
12:00am everyday including public holidays.

يا األوبرا جاالر
األوبرا جاالريا هي الوجهة الرئيسية للتسّوق بدار األوبرا السلطانية مسقط، إذ تحتضن يف 
قلبها تشكيلة من المحالت اجلميلة ومجموعة من المقاهي والمطاعم الراقية، وهي تحفل 
بخمسني متجر يقدم مجموعة واسعة ومزتنة بعناية تتنّوع بني محالت احلرف العمانية 
التقليدية، ومتاجر المجوهرات، ودور العطور واألزياء. تُفتح أبواب المحالت للزّوار من السبت 
إىل اخلميس من الساعة ١0:00 صباحاً وحى الساعة ١0:00 مساًء، ويوم اجلمعة من الساعة ٤ عرصاً 
إىل الساعة ١0:00 مساًء.، بينما تُفتح أبواب المطاعم والمقاهي للزوار يومياً من الساعة 00:٨ 

صباحاً وحى الساعة ١2:00 بعد منتصف الليل.
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Season 2022-2023

 September

17
LUNCH MUSIC:

LA TRAVIATA

22
PPT+

LA TRAVIATA

23
PPT+

LA TRAVIATA

24
PPT+

LA TRAVIATA

 October

6
 FLAMENCO MEETS 
TANGO 

7
FLAMENCO MEETS 
TANGO 

8

OPEN HOUSE:

SOUNDS OF THE 
FUTURE

13   KADIM ALSAHIR

14    KADIM ALSAHIR

15     KADIM ALSAHIR

17   OMANI WOMEN’S DAY

22
LUNCH MUSIC:
HÄNSEL UND GRETEL

26
SCHOOL 
PERFORMANCE:
HÄNSEL UND GRETEL

27
SCHOOL 
PERFORMANCE:
HÄNSEL UND GRETEL

28
PPT+
HÄNSEL UND GRETEL

 November

3
MILITARY MUSIC: 
OMAN AND THE 
WORLD

9
COFFEE AND DATES:

CHRIS BOTTI

10
 AN EVENING WITH 
CHRIS BOTTI

11
AN EVENING WITH 
CHRIS BOTTI

14
OMAN TRADITIONAL 
MUSIC 

19
LUNCH MUSIC: 
LA CAMBIALE DI 
MATRIMONIO

24

PPT+

  LA CAMBIALE DI 
MATRIMONIO

25

HOMAGE TO ‘THE 
SWAN OF PESARO’ 
WITH THE ROSSINI 
SYMPHONIC 
ORCHESTR

26

 PPT+

LA CAMBIALE DI 
MATRIMONIO

28

NIKOLAI KUZNETSOV 
AND THE ROYAL 
OMAN SYMPHONY 
ORCHESTRA

 December

3
THE GLOBAL MUSIC 
ENSEMBLE

9
PPT+

KULTHUMYAT

10
PPT+

KULTHUMYAT

13

COFFEE AND DATES:

ROBERTO BOLLE AND 
FRIENDS

15
 ROBERTO BOLLE AND 
FRIENDS

16
ROBERTO BOLLE AND 
FRIENDS

22 CAROUSEL

23 CAROUSEL

24 CAROUSEL

31

GILE BAE AND 
THE ARMENIAN 
STATE SYMPHONY 
ORCHESTRA 

 January

5
 PPT+

L’ELISIR D’AMORE

6     ‘OPERA HITS’ 

7
  PPT+

 L’ELISIR D’AMORE

 February

2
COSTA RICA 
VIRTUOSO GUITARS

3
COSTA RICA 
VIRTUOSO GUITARS

4

OPEN HOUSE:

MUSIC OF THE 
WORLD

9
 FATOUMATA 
DIAWARA ‘THE STAR 
OF AFRICA’ 

10
 FATOUMATA 
DIAWARA ‘THE STAR 
OF AFRICA’ 

11
 LUNCH MUSIC:

LE NOZZE DI FIGARO

16
   PPT+

 LE NOZZE DI FIGARO

17
    A VENETIAN EVENING 
WITH ‘I SOLISTI VENETI‘

March

2     HUSSAIN AL JASSMI

3     HUSSAIN AL JASSMI

7

COFFEE AND DATES:

ELEONORA 
ABBAGNATO

9   GISELLE

10   GISELLE

11   GISELLE

17     'BEYOND TIME' 

18     'BEYOND TIME' 

30
    RAMADHAN AND 
INSHAAD PRAISE

April

6
    RAMADHAN AND 
INSHAAD PRAISE

10
    RAMADHAN AND 
INSHAAD PRAISE

May

1

ABSOLUTE MUSIC

I PERCUSSIONISTI 
DELLA SCALA

4 COSÌ FAN TUTTE 

5
'THE ACCADEMIA 
STAUFFER' ALL 
STARS ORCHESTRA 

6 COSÌ FAN TUTTE 

13
PIPE ORGAN 
CONCERT

18
    ASSI EL HALLANI 
WITH MARWA NAGY

19
    ASSI EL HALLANI 
WITH MARWA NAGY

29
PPT+
HÄNSEL UND GRETEL

18
  PPT+

  LE NOZZE DI FIGARO

24
    'ZORBA THE GREEK' 
AND ‘EL LEILA EL 
KEBIRA'

25
    'ZORBA THE GREEK' 
AND ‘EL LEILA EL 
KEBIRA'

27

ABSOLUTE MUSIC:

SOLISTI DELL'OPERA 
ITALIANA

19
    KENNY GARRETT 
’SOUNDS OF THE 
ANCESTORS ‘

20
    KENNY GARRETT 
’SOUNDS OF THE 
ANCESTORS ‘

26
    FOLK MUSIC 
FESTIVAL

27
    FOLK MUSIC 
FESTIVAL
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House of Musical Arts Seating Plan
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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; 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. 

ROHM Policies القواعد المتبعة
تفتح األبواب قبل العرض بـ 30 دقيقة، ويتم إغالقها قبل العرض بـ ١0 دقائق.. ١

ال يسمح لمن يصل متأخراً بالدخول، كما ال يجوز لهم اسرتداد قيمة تذاكرهم أو استبدالها.. 2

(، لغري العمانيني البدلة، وال يسمح بإرتداء اجليزن . 3 اللباس: للعمانيني الزي الرسمي )الدشداشة العمانية والمرص
والبناطيل الغري رسمية )كارغو( والقمصان ذات األكمام القصرية واألحذية الرياضية نهائيا لكال احلالتني الرجال 

والنساء ، ويسمح اللباس المحتشم حى الركبة للنساء . يحق لدار األوبرا السلطانية مسقط أن ترفض دخول احلضور 
للعرض يف حالة عدم التقيد باللباس ، كما ال يحق لهم اسرتجاع قيمة التذاكر أو إستبدالها. المرص العماين غري إلزامي 

أللطفال تحت ١2 سنة.

نؤكد عىل احلضور رضورة الوصول قبل ساعة من بدء العرض ألغراض التفتيش األمين.. ٤

يجب عىل احلضور إبراز التذاكر ليتم السماح لهم بالدخول.. ٥

سيتم فتح األبواب خالل فرتات االسرتاحة وعند نهاية العرض فقط، إال يف احلاالت الطارئة.. ٦

يمنع استخدام الهواتف النقالة داخل المرسح، لذا يرىج إغالق الهواتف قبل الدخول.. ٧

يمنع التصوير داخل المرسح بأي نوع من أنواع الكامريات ، وتحتفظ دار األوبرا السلطانية مسقط بحقها يف مصادرة . ٨
أية أجهزة تستخدم يف التقاط الصور أو تصوير الفيديو، ويتم التعامل مع هذه المسألة بجدية من منطلق احرتام 

المشاركني يف العرض.

ال يسمح بإدخال األطعمة أو المرشوبات إىل المبىن وكذلك ال يسمح بإدخال األطعمة والمرشوبات المشرتاة من . ٩
داخل المبىن إىل صالة العرض يف أي وقت.

يرىج من احلضور االلزتام باجللوس يف المقاعد المخصصة لهم بموجب تذاكرهم.. ١0

يوافق رواد األوبرا عىل أن يتم تسجيلهم وتصويرهم كأفراد من اجلمهور.. ١١

يحتفظ منظمو احلفل باحلق يف تغيري المعلن يف أي وقت دون إنذار سابق. يرىج من احلضور الكرام عدم المغادرة قبل . ١2
انتهاء العرض، احرتاماً ومراعاة للمشاركني يف العرض وللجمهور.

تقديراً جلهود الفنانني واحرتاماً للحضور يرىج عدم مغادرة القاعة قبل نهاية العرض.. ١3

ال يُسمح بدخول األطفال دون سن السادسة من العمر )عدا احلفالت المخصصة أللطفال يسمح لسن الرابعة    . ١٤
فأعىل بالدخول(.

يمنع التدخني إال يف األماكن المخصصة لذلك.. ١٥

يمنع التصفري أو احلديث أثناء العرض.. ١٦

يمكن إلغاء/ إسرتجاع قيمة التذاكر قبل 30 يوم من تاريخ احلفل، وذلك عن طريق إرجاع التذاكر إىل شباك التذاكر دار األوبرا السلطانية 
مسقط. مع خصم 20 ٪ من سعر التذكرة.

Cancellations/refunds can only be claimed before 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.



ROHM App 

For quick and easy access to further information and 
ticket purchases, download the new and improved app.

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

ROHM Photo Cerdit: Khalid Al-Busaidi

@royaloperahousemuscat

roh_muscat

تطبيق دار األوبرا السلطانية مسقط
تفضلوا بتحميل التطبيق اجلديد والمطّور والذي سيمكنكم بحجز التذاكر 

ومعرفة المزيد حول العروض والفعاليات بكل سهولة.

معلومات شباك التذاكر
مواعيد عمل شباك التذاكر:

مواعيد العمل يف األيام العادية لشباك التذاكر 
من السبت وحى اخلميس: ٨:30 صباحاً  وحى ٦مساًء

مواعيد عمل شباك التذاكر خالل أيام العروض 
 من السبت وحى اخلميس: ٩ صباحاً وحى ١١ مساًء

 ويوم اجلمعة من ٤ مساًء وحى  ١١مساًء

معلومات االتصال
شباك التذاكر الرئيي     اخلط ١: 
                                     اخلط 2: 
                                     اخلط 3: 

boxoffice@rohmuscat.org.om :الربيد اإللكرتوين

@royaloperahousemuscat
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Information and Ticket Purchases للمعلومات ورشاء التذاكر

Scan QR Code 
for Ticket 
Information

للمزيد من
 المعلومات 
امسح الرمز

+٩٦٨ 2٤٤0 3332
+٩٦٨ 2٤٤0 3333
+٩٦٨ 2٤٤0 333٤





www.rohmuscat.org.om


