
                                 Composers of Tomorrow

            

Samantha Fernando (UK)
Samantha’s work has been performed internationally by numerous ensembles including
The London Sinfonietta, Xasax Saxophone Quartet and the Philharmonia Orchestra. In
2013, she was awarded an RPS Composition Prize and was commissioned to write a
new work for the Philharmonia Orchestra as part of the Music of Today series. This was
premiered in May 2014 at the Royal Festival Hall. Last year she worked on projects with
Silbersee Vocal Ensemble (Amsterdam) and LOD Muziektheater (Ghent); she took part
in the Opera Creation course at Festival d’Aix-en-Provence with Martin Crimp; as well
as  commissions  for  the  London  Sinfonietta  and  Aldeburgh  Music.  She  is  currently
working on a large-scale commission for the London Sinfonietta for February 2016. Her
solo flute piece Kinesphere will be released on the NMC label this autumn (2015). Her
work  Positive/Negative  Space will  receive  its  second  performance  at  Huddersfield
Contemporary Music Festival on 20th November 2015. 

تفى با عاليا  و مؤلفاتا قد ت عزفها ف أشكثمن عرض عالي و من قبل أششهر الموعات الوسييقية -انسمبل- و منم انسمبل سمنثا فرنندو: أشعملها دائا  يت
 ت منحها جائزة العية اللكية الفيلهارمونية كم ت تكيفها ف نفس٢٠١٣سينفونييتاا لندن و أشوركستا فيلهارمونيا و ربعي زاساكس للساكسوفون. و ف العام 

العام للتأشليف أشوركستا أشوركستات فيلهارمونيا كجزء من سلسل حفلت موسييقى اليوم (ميوزيك أشوف توداي) و قد ت عزف هذه الؤلفة لول مرة ف مايو عام
 ف قاعة احتفالت اللكية. و قد شاركت ف العديد من اعمل الفنية ف العام الاض مع العديد من الؤسسات و اوركستات و منم انسمبل٢٠١٤

نت كم تعاونت مع مارتن كريب ف تأشليف أشوبرا لهرجان سييلبس فوكل (انسمبل سييلبس الغنائ الصوت) من امستدام و السح الوسييقي لود ف جن
ديكس أنن بروفونس كم ت تكيفها بلتأشليف لك  من سينفونيتاا لندن و مؤسسة اليبوه للموسييقى. من أشخبارها الالية انا بصدد العمل عل التكيف من لندن



 كم٢٠١٥سينفونيتاا لفباير للعام القبل و من القرر ان تصدر لها مؤلفتا كينسفي من خلل شكة ان ام س للتسجيلت البيطانية ف خريف العام الال 
سيت تقدي علها عن سلبية و ايابية الكن (بوزيتيف/نيجاتيف سيبيس) للمرة الثانية ف مرجان هادرزفيل للموسييقى العاصة لهذا العام

Tom Coult (UK): 
Tom Coult (b. London, 1988) has seen his work championed by many of the UK’s major
orchestras  and  ensembles.  2015  saw  the  premieres  of  Beautiful  Caged  Thing for
soprano Claire Booth and the Mahler Chamber Orchestra and My Curves are not Mad
for the Britten Sinfonia, while premieres for 2016 include Sonnet Machine for the BBC
Philharmonic Orchestra and a new piece for the London Sinfonietta.  He is currently
completing  a PhD at  King’s  College London with  George Benjamin,  and previously
studied at the University of Manchester.

): يعمل على رسالة الدكتوراة لينالها من جامعة الملك بلندن تحت اشراف جورج١٩٨٨توم كولت (لندن- 
في جامعة مانشيستر ببريطانيا كما ان أعماله قد تم عرضها من قبل العديد من بينجامين كما انه قد درس 

النسمبل و الوركسترات الذائع صيتها في المملكة المتحدةو في هذا العام قدم له عملن الول “شيء 
حبيس جميل” للسوبرانو كلير بوث و اوركسترا مالر لموسيقى الحجرة و الخر هو “منحنياتي ليست جنونية” و

 و منهم٢٠١٦التي قدمتها بريتين سينفونيا، هذا الى جانب العروض العالمية الجديدة المنتظرة له في 



“ماكينة السونيت” سونيت ماشين و التي تقدمها اوركسترا ال بي بي سي الفيلهارموني هذا الى جانب
المؤلفة الجديدة التي ستعزفها سينفونيتااا لندن

Kajsa Magnarsson  :

(1985-) is a Swedish sound artist,  performer and curator.  Magnarsson has a BA in
Composition, Sound Art, from Academy of Music and Drama, Gothenburg University
(2012-15). She has also studied composition at Universität der Künste in Berlin (2015)
and at Gotland School of Composers (2009-11).
Her work mostly deals with political or sociological subjects, exploring objects and 
phenomena with a curious and reflective eye, never shying away from provocative 
topics. Magnarsson doesn’t want to project an opinion on the listener or viewer, but 
rather make the audience reflect by themselves. She works in several artistic fields, 
from building sound sculptures to making films or playing with her electroclash alter-ego
La Katla. 

-):فنانة صوتيات سويدية و مؤدية حاصلة على البكالريوس من اكاديمية الموسيقى و١٩٨٥كايسا مانجارسون(
، كما انها درست التأليف٢٠١٥ و ٢٠١٢الدراما في جامعة جوتينبرج في التأليف الموسيقي و فنون الصوت بين عامي 

 و٢٠٠٩ و مدرسة جوتلند للمؤلفين الموسيقيين بين عامي ٢٠١٥الموسيقي في جامعة الفنون ببرلين في عام 



معظم أعمالها تتميز بالمضامين السياسة و الجتماعية حيث انه يغلب عليها الطبيعة الفضول في استكشاف.٢٠١١
الظواهر و جديد الشياء في البيئة المحيطة مع جرأة مميزة لستكشاف و البحث في الموضوعات الهامة بل و

الشائكة، و تحاول منجارسون عرض هذه الوضوعات من خلل الموسيقى مع الحرص على الحيادية و اطلق العنان
للمستمع للفهم و الدلء برأيه بحرية. بجانب ذلك تمتاز أعمالها بالتنوع بين المجالت و اللوان الموسيقية المختلفة و

الكثرهم عصرية مثل بناء مجسمات الصوتية و صناعة الفالم و موسيقااها او حتى خلق موسيقى الديسكو الحديثة
.((عصريا  يطلق عليها اللكتروكلش او اللكترو ريترو

Jagoba Astiazaran Korta (Zestoa,1986)   
Higher Level Music Degree in the specialities of Instruments of traditional music (Txistu)
in 2008 and Composition in 2015 in Musikene, with Ramon Lazkano, Gabriel Erkoreka
and Jesus Rueda. He has also the Professional Music Degree in the speciality of Piano.
He  won  the  “Orfeon  Donostiarra- University  of  Basque  Country”  prize  for  the  best‐
Musical Investigation  in  2012,  First  prize  in  “Second  Century  music  Work  of  San
Sebastian” in 2013 and He has been recently selected as finalist in “Feeding Music
International Composition Contest organized by EXPO 2015 in Milan. His Works has
been performed by Ensemble Sentieri Selvaggi, Ensemble Sillages, Bilbao Symphony
Orchestra and Kuraia ensemble.



١٩٨٦جاجوبا استيازاران كورتا زيستوا ، 
 و في التأليف٢٠٠٨حاصل على شهادة تعليم عالي في تخصصي اللت و الموسيقى التقاليدية من تكيستو في عام 

 من ميوزيكيني مع رامون لزكانو و جابرييل ايكوريكا و خيسوس رويدا، و هو ايضا  حاصل٢٠١٥الموسيقي في عام 
على شهادة احترافية في الموسيقى في تخصص البيانو و قد فااز بجائزة أورفيون دونوستيارا من جامعة الباسك

 و قد وقع الختيار عليه كمنافس نهائي في مسابقة فيدينج ميوزيك٢٠١٢لفضل ميوزيكال/مسرحية موسيقية في عام 
 في ميلن. و كانت اعماله قد عررضت بواسطة سينتيري سيلفااجي انسمبل٢٠١٥الدولية و التي نظمها معرض اكسبو 

انسمبل و كورايا.و سيلجيه انسمبل و اوركسترا بيلباو السيمفوني  

 Hikari Kiyama(木山 光 Kiyama Hikari, born 14 October 1983 in Konkō, Okayama) is a
Japanese contemporary music composer.
He is winner at NEW FORUM JEUNE CRÉATION by Institute Grame Lyon He had
commission work for Saxophone concert for Champ d'Action, It will  perform 2014 (at
Berlin, Lyon and Antwerp)
2013  He was selected DAR residency by Committee of Lithuanian Composers' Union
(LCU). He stayed at Druskininkai with fellowship grant.

)١٩٨٣ اكتوبر ١٤هيكاري كياما (كونكو، أوكاياما، 
هو مؤلف موسيقي معاصر ياباني الصل حاصل علي جائزة ملتقى الشباب الجديد للبداع ( نيو فورمم جون كرياسيو)

الممنوحة من معهد جرام ليون. و قد كرلف بعمل مؤلفة للساكسفون لحفال الشامب داكسيو و الذي اقيم في



 تم اختياره من قبل لجنة اتحادالمؤلفين الليتوانين لمنحة اقاامة٢٠١٣في برلين و ليون و انتفيرب. و في العام ٢٠١٤
 و عمل في دروسكنينكاي بجنوب ليتوانيا بمنحة زمالة. Darدار ((

Märt-Matis Lill
b. November 6, 1975 in Tallinn, Estonia

The output of Märt-Matis Lill reflects deep interest in Oriental culture and philosophic 
tradition. His music combines modern Western sonoristic devices as well as refined and
concentrated sound perception common to Oriental music.
Instead of architectonic qualities, free breathing, unpredictable succession of sound 
events dominates in Lill’s music. Oftentimes recited lyrics and music is connected in his 
scores, many of his works have been inspired by poetic images. Pieces of chamber 
music form the bulk of Lill’s work until now.

Lill was born in 1975 in Tallinn, studied composition in Estonian Academy of Music in as
a student of Prof. Eino Tamberg and Prof. Lepo Sumera. Lill did his MA studies at the 
Sibelius Academy in Helsinki with Veli-Matti Puumala. 
He has have participated at master courses with Louis Andriessen, Michael Jarrell, 
Luca Francesconi. Magnus Lindberg and Hanspeter Kyburz, IRCAM's summer courses 
and the summer courses of Centre Acanthes.
He has also studied japanology, sinology and philosophy at the Helsinki University.



Since 2000 member of Estonian Composers' Union. Since 2013 vice chairman of the 
Union. Lill's works have been performed in various festivals and concerts in Estonia and
abroad.
In 2004 in Metz, France, Lill's ensemble piece „Fleeting Dreams” got the first 
performance from the Ensemble Intercontemporain with Peter Rundel conducting. 
„Spots of Fire in the Dark” for ensemble and electronics was included into the music of 
the dance performance “Myrrh and Cinnamon” premiered in 2004 in Netherland, at 
Aestonishing music Festival with the Nieuw Ensemble. 
In 2009 his piece for music theatre, called "Exploration of Indies" was premiered in the 
international new music festival, in Tallinn.
In addition Lill has made music for numerous films, theatrical and dance productions.
The animation movies, made with the director Priit Tender, have won several 
international prizes. 
In 2007, "My weeping voice is the wind of autumn" was selected among the best ten 
compositions at the International Composers' Rostrum in Paris.
In 2011 his "The Ruins of Hara Hoto" for big orchestra, electronics and pecussion and 
zither soloists was premiered in Estonian Music Days, Tallinn. It won the prize of the 
festival that year.
In 2014 his "The Pressure of Polaris" for big orchestra, electronics and Sami joik singer 
was premiered in Esotnian Music Days, Tallinn. It won too the prize of the festival that 
year.
At the moment Lill is writing an opera about the World War I, based on the accounts of 
the soldiers and civilians affected. It is commission of the opera house Vanemuine and 
will be premiered in 2017 in Tartu, Estonia.

مارت ماتيس ليل
 في تالين استونيا1975ولد في السادس من نوفمبر 

يعكس انتاج ليل الموسيقي اهتمامه الشديد بالثقاافاات الشرقية و الفالسفاات القديمة و هو في اسلوبه يحاول دائما 
.دمج الصوات الغربية الحديثة بما يقاابلها من نظم صوتية مميزة للحضالرة الشرقية

وموسيقى ليل تستبدل البنيوية الحادة بالحيوية و التلقاائية و التتابع الطبيعي للصوتيات في العمال الموسيقية و
 .معظم هذه الموسيقى مستوحاه بشكل كبير من العديد من الصور الشعرية

درس ليل التأليف الموسيقي في أكاديمية الموسيقى في استونيا و تتلمذ على يد بروفيسور اينيو تامبيرج و
 .بروفيسور ليبو سوميرا كما حصل على الماجيستسر منأكاديمية سيبيليوس في هيلسينكي مع فيلي ماتي بومال

و قد حضر ليل كورسات و دروس أكاديمية مع لويس أندريسين و مايكل جاريل و لوكا فرانشيسكوني و ماجنوس
Centre Acanthes  و أخرى في IRCAM ليندبرج و هنزبيتلر كيبورز و حضر كورسات صيقية تابعة ل



و قد خصص مارت جزء من حياته لدراسة علوم الحضارات مثل حضارة اليابان و الصين و درس أيضا  الفالسفة في جامعة
2013 و هو عضوا  في اتحاد المؤلفين الستونيين و تقالد رئاسة التحاد منذ عام 2000هيلسينكي و منذ عام 

Ensemble  فاااااي مياااااتز فاااااي فرنساااااا قااااادم 2004تااااام تقاااااديم أعمااااااله علاااااى المساااااتوى المحلاااااي و العاااااالمي، فاااااي 
Intercontemporain عمل ليل  Fleeting Dreams.كعرض أول للنسمبل بقيادة بيتر راندل 

 أعمااال10" بين أفضل My weeping voice is the wind of autumn تم اختيار عمله "2007في عام 
في قاائمة التأليف الدولية في باريس. 

Mohamed-Aly Farag

Born in the United States in 1985 Mohamed-Aly Farag studied piano and violin at the
Cairo Opera House Talent Development Centre for young musicians until he graduated
from University of Toronto and University of Western Ontario with a bachelors degree in
violin performance and a master of music degree in composition. Farag has won prizes
at the International Dvorak Composition Competition (2012, 3rd prize senior catagory)
and Zvi  Zeitlin Composition Competition (2014, 4 th prize).  Farag's peices have been
performed in Canada, USA and Europe and his Concerto for Flute and Orchestra will be
premiered in the summer of 2016 by the Cairo Symphony Orchestra with Peter Olah as
the flautist.

:محمد على فرج
 ودرس العزف على البيانو و الكمان فى مركز تنمية1985ولد محمد على فرج فى الوليات المتحدة عام 

المواهب للموسيقين الشباب بدار الوبرا المصرية حتى تخرج من جامعة تورونتو و قد حصل على بكالريوس من
 بجوائز فى مسابقة جامعة ويسترن اونتاريو في عزف الكمان و الماجستير فى التأليف الموسيقي . و قد فااز فراج



,المركز الثالث فئة الكبار) و قد فااز ايضا  بجائزة فى مسابقة تسفى زيتلين2012دفورجاك الدولية للتأليف (
,المركز الرابع ) . و مؤلفاات فرج قد تم عزفها فى كندا و الوليات المتحدة المريكية و اوروبا و2014للتأليف (

 من قبل أوركسترا القااهرة السمفونى التى سوف2016معزوفته المعدة للفالوت ستقدم لول مرة فى صيف 
 .يعزفها بيتر اوله كصرليست فالوت

Dina Shilleh (palestine- Serbia)

Dina Shilleh started her piano studies at the Belgrade Music School “Josip Slavenski”,
continued  at  the  Edward  Said  National  Conservatory  (ESNCM),  and  now  holds  a
Bachelor and a Masters Degree in piano performance from Lawrence University and
University of Massachusetts Amherst. She currently works at the ESNCM as Head of
Piano Department  and Piano Teacher.  She has recently  won the “Prix  des Jeunes
créateurs  palestiniens  pour  la  diversité  des  expressions  artistiques”  for  one  of  her
compositions and has also been awarded and completed a composer residency at Cite
International des Arts where she had a chance to be advised by renowned composers,
such as Betsy Jolas and Naji Hakim. 

ه: هي مؤلفة فالسطينية صربية بدأت دراساتها للبيانو لبعض الوقت في مدرسة بلجراد للموسيقى دينا شيلا
“جوسيب سلفينسكي” و أكملت دراستها في كونسيرفااتوار ادوارد سعيد الوطني ، و هي الن تحمل شهادتي
البكالريوس و الماجيستير في البيانو من جامعتي لورانس و جامعة امهررست. و هي الن تعمل بالتدريس في قسم

البيانو في كونسيرفااتوار ادوارد سعيد كما و هي تشغل منصب رئيسة القسم، كما انها قد حصلت مؤخرا على جائزة



المبدعين الفالسطينيين الشباب للتنوع الفني وقد انهت منحتها للقاامة بمجمع الفنون الدولي بباريس حيث ان ذلك
   منحها الفرصة للعمل و التتلمذ على يد كبار المؤلفين الموسيقيين مثل بيتسي يولس و ناجي حكيم

Samir AMAROUCHE:     
French composer  born in france in  1991. After  studying  composition with  Jean Luc
Hervé at Boulogne Billancourt Conservatoire, and musicology (Master Degree) at Paris
Sorbonne,  Samir  Amarouch has  joined  Stefano  Gervasoni's  composition  class  at
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Starting music with
folk guitar at 11, Samir Amarouch entered few years later at Angoulême Conservatoire,
before going to Poitiers Conservatoire in classical guitar, percussion, and music writing.
Joined Boulogne Billancourt Conservatoire in 2009 in the Jean Mathelin and Jean Marc
Zvellenreuters guitar class, he graduated in June 2013 (Prix with unanimous support).
His  work  Ceux-là  sont  la  nuit  for  harp, viola  &  flute  won  the  Prize  of  Boulogne
Billancourt International Composition Competition in 2014. In June 2015, he finished
Jean-Luc  Hervé  and  Yan  Maresz' composition  class  of  contemporary  and
electroacoustic music (Prix with unanimous congratulations from the jury).

، درس التأليف الموسيقي تحت اشراف جون لوك ارفيه في١٩٩١سمير أماروش: مؤلف موسيقي ولد بفرنسا في عام 
كونسيرفااتوار بيلونا بيلنكور كما درس علم الموسيقى من خلل تحضيره للماجيستير في معهد السوربون بباريس، و

يدرس أمروش ايضا  التأليف الموسيقي مع مع ستيفاانو جيرفااسوني في المعد الوطني العالي للموسيقى و الرقص
بباريس. 



و قد بدأ آمروش حياته منذ الصغر بشغف للة الجيتار التي هوى العزف عليها في الحادية عشر من عمره ثم بعد
بضعة اعوام اتجه لدراسة الموسيقى في كونسيرفااتوار انجولم ثم بعد ذلك ذهب ليدرس الجيتار الكلسيكي و

 ليدرس تحت٢٠٠٩اليقااع و التأليف في كونسيرفااتوار بواتييه، ثم التحق بكونسيرفااتوار بيلونه بيلنكور في عام 
 بشهادة تميز. و قد فااز٢٠١٣اشراف جون مشتيل و جون مارك زييلينيورتيه لتعليم الجيتار و تخرج في يونيه عام 

عمله (سول سون ل نوي) “تلك الليلة” للهارب و الفيولينة و الفالوت بجائزة بولونه بيلنكور الدولية للتأليف
 نجح في اجتياز فصول التأليف الموسيقي المعاصر و الكترو اكوستك مع٢٠١٥, و في يونيه ٢٠١٤الموسيقي في عام 

جون لوك ارفيه و يان ماريز بتميز و اجماع من اللجنة المقررة.

SANTA BUŠS (b.  1981)  is  Latvian  composer  especially  interested  in  detailed  pre-
compositional  process  and  peculiarly  in  working  with  extra-musical  ideas.  Although
majority of her works are instrumental,  lately she has discovered a deep interest in
voice and its possibilities,  as well  as is very keen to  expand her approach towards
sound and composition exploring different forms of collaboration. She has studied both
composition and musicology at the Latvian Academy of Music and Hamburg University
of  Music and Theatre.  Her  music  has been performed throughout  Europe,  in  North
America and Asia.

-): هي مؤلفة موسيقية متميزة من لتفيا تهتم بشكل خاص بعملية التحضير للموسيقى و ما قبل١٩٨١سانتا بوشس(
النتاج الموسيقي لذلك تعمل على كل ما هو موسيقي و ما بعد الموسيقي أيضا . ، و نجد ان الكثير من اعمالها

تعتمد على اللت بشكل كبير و لكنها مؤخرا  قد نمى لديها حس بأهمية الصوت النساني و قدراته الواسعة و ما
الصوات و التقنيات المختلفة. و قد درست بوشس التأليف يجلبه ذلك من أفكار متنوعة للتأليف الموسيقي و مزج 



الموسيقي و علم الموسيقى في الكاديمية اللتفية للموسيقى و جامعة هامبورج للموسيقى و المسرح و هي من انجح
االمؤلفين المعاصرين التي تقدم أعمالها في العديد من الدول الوروبية و امريكا الشمالية و اسي  

Bahaa EL-Ansary

''One of  the young voices who play a part  in  shaping Egypt's  cultural  future.''  BBC
Radio3.
Bahaa El-Ansary is a young composer from Egypt,  born in Cairo,  1991. He studied
composition  at  The Academy of  Arts  in  Cairo  under  Ezz El-Din  Slim,  and he  also
studied  Theory  of  Music  with  Trinity  College  London.  He  has  participated  in  many
masterclasses and workshops with  both  Egyptian  and European composers,  with  a
special thanks to the Cairo Contemporary Music Days, which began his involvement
with the contemporary music scene. 
As a grantee of "The British Council' Grants to Artists" Bahaa had the chance to travel
to  Germany for  one month  to  participate  in  lessons  as  well  as  working  with  many
musicians.  He also  participated  at  The  46th  International  Summer  Course  for  New
Music in Darmstadt.
Bahaa's music has been performed in Egypt, Italy, Iceland, UK, Austria, France and 
Singapore. As a scholar from Institut Français d’Egypte he studied for one year at 
Conservatoire de Bordeaux under Jean-Louis Agobet, and he is currently studying at 
Conservatoire de Boulogne-Billancourt under Jean-Luc Hervé.



بهاء النصاري: “واحد من أصغر المساهمين في تشكيل مستقبل مصر الثقاافي” كما ذركر في اذاعة البي بي سي
 و تتلمذ على يد عز الدين سليم في أكاديمية الفنون بالقااهرة و عزز١٩٩١ المولود في القااهرة عام الثالثة و هو

دراسته بدراسة نظريات الموسيقى بجامعة الثالوث (ترينيتي) في لندن. و قد التحق النصاري بالعديد من ورش
 التدريب مع كبار المؤلفين ذوو الخبرة الواسعة

في التأليف سواء مصريين او اوروبيين و هنا يرجع الفضل ليام القااهرة للموسيقى المعاصرة في ضمه لعالم الموسيقى
 .المعاصرة

كحاصل على منحة المعهد الثقاافي البريطاني للفنانين، تمكن بهاء من السفر للمانيالمدة شهر للمشاركة فيفااعليات
للتبادل الثقاافي و الموسيقي و و حضور دروس تعليمية لصقال مواهبه و تعزيز خبراته، و قد درس لمدة عام في

في المعهد الثقاافي الفرنسي بالقااهرة و تتلمذ في ذلك العم على يد كونسيرفااتوار دو بوردو و ذلك لدراسته 
.جون لوي آجوبيه، و يعمل الن تحت اشراف جون لوك ايرفيه في كونسيرفااتوار بولونه بيلنكور

.و قد شارك أيضا  في الدورة السادسة و الربعين الدولية للموسيقى الجديدة المعاصرة في دارمستاد
مؤلفاات بهاء قد تم تقديها لجمهور من عدة دول في مختلف البقااع و منهم القااهرة و ايطاليا و ايسلندة و المملكة

ةالمتحدة و النمسا و فرنسا و سنغافور .



Kristín Þóra Haraldsdóttir
Kristín Þóra Haraldsdóttir is a composer and performer of many mediums, with viola as
her 
main instrument.
Her compositions include songs, chamber music, symphonic work and physical-/music
theatre, which have been performed by herself and groups such as Icelandic Symphony
Orchestra, Nordic Affect and Trio XelmYa in Iceland and abroad. 
Having  an  improvisatory  and  experimental  approach  to  her  compositions,  she  is
interested in the physicality of a sound, exploring sensations through gesture and touch,
creating sonic organisms, illuminating minute sounds and capturing silences. She has
been rewarded grants by Iceland National Radio's Composer's fund and Musica Nova
Composer's  fund  and  her  work  has  been  chosen  for  Rostrum  of  International
Composers (2015) and Ung Nordisk Musik (2008). 
As a performer, Kristín  has a rich background in playing with groups and ensembles
ranging in an array of styles. She has lent her voice and viola playing to numerous
records,  and  is  currently  a  member  of  the  Icelandic-Belgian  band  Mógil  and  the
Icelandic  Óbó.  She  has  performed  and  premiered  viola  pieces  written  by  her
contemporaries at festivals such as Dark Music Days in Iceland, Tectonics festival in
three countries and Dogstar festival in Los Angeles. 
Kristín studied viola performance and composition at Iceland Academy of the Arts ('09),
and holds an MFA in performance/composition form California Institute of the Arts ('11).

كريستين ثورا هارالدسدوتير:

مؤلفة موسيقية و عازفة فيول و مؤدية للعديد من الفنون المختلفة، مؤلفااتها تتضمن أغاني، موسيقى حجرة، أعمال
سيمفونية و موسيقى مسرحية و التي قدمتها بنفسها و بواسطة الوركسترا اليسلندي السيمفوني و مجموعة نورديك

أفايكت و ثلثي زيلميا و العديد من المجموعات و الركسترات الخرى في أيسلنده و الخارج.
لدى كريستين نزعة ارتجالية و تجريبية في أعمالها حيث انها تهتم كثيرا  بالجزء الحسي للصوت و الموسيقى و

استكشاف المواطن الشعورية من خلل الحركة و اللمس فتعمل على خلق كيانات حركية صوتية و أصوات محركة
للضاءات آثره و مليء الصمت.

و قد حازت على منحة صندوق المؤلف الموسيقي من إذاعة أيسلندا الوطنية و صندوق ميوزيكا نوفاا و د اختير
 شاركت٢٠٠٨ و في عام ٢٠١٥ في عام The International Rostrum of Composersعملها لمسابقة 

. و كعازفة فاإن مريستين لديها خبرة واسعة في العزف معUng Nordisk Musikأعمالها في مسابقة 



المجموعات المختلفة و قد سجلت بصوتها و بعزفها العديد من التسجيلت و عي الن عضو في فرقة موجيل
اليسلندية البلجيكية و أوبو اليسلندية.

Darkو قد قدمت العديد من مؤلفاات معاصريها و المعدة للفيول لول مرة في العديدمن المهرجانات مثل: 
Music Days في أيسلندا و Tectonics festival في ثلث من الدول المختلفة و Dogstar festivalفي 

لوس أنجلوس
 و حصلت على الماجيستير في٢٠٠٩درست كريستين الفيول و التأليف الموسيقي في أكاديمية فنون أيسلندا عام 

2011 م التأليف الوسيقي و الداء من معه كاليفورنيا للفنون عا

Grégory d'Hoop 

Grégory d'Hoop graduated in 2009 at the Royal Conservatory of Brussels as recorder 
musician with great distinction in the class of Frederic de Roos and as bachelor in 
composition at the Royal Conservatory of Mons with great distinction in the class of 
Claude Ledoux. He continued his studies at the UdK in Berlin, where he graduated in 
2011 recorder and composition in 2012, each time with the greatest distinction. He 



currently lives and works between Brussels and Berlin, where he continues his 
formation with Kirsten Reese (Meisterschüler).

 في كونسيرفااتوار الملكي في بروكسل كموسيقي تسجيلي تميز في دفعة٢٠٠٩جريجوري دروب:تخرج عام 
فريدريك دو رروسكما انه حصل على بكالريوس التأليف الموسيقي في مون كونسيرفااتوار بتميز في دفعة كلود

لودو. و قد استأنف دروب دراسته في جامعة الفنون ببرلين (يو دي كيه)حيث حصل على شهادة علمية بتميز في
, دروب الن يقيم و يعمل في بروكسل و برلين حيث٢٠١٢ و ٢٠١١التأليف و التسجيل الموسيقي و ذلك بين عامي 

.يعمل و يتعاون مع كريستين ريس

                                                                                                                                     
Yukiko Watanabe  Composer   
Born in 1983 in Nagano (Japan). Yukiko Watanabe has studied both composition and
piano at Toho Gakuen School of Music Japan with Keiko Harada and Michio Mamiya.
2008 she moved to  austria  and studied with  Beat  Furrer  at  Kunst  universitat  Graz:
awarded Master of Musik-Komposition with highest distinction in 2012. Her studies have
been supported by Nomura Cultural Foundation (2008), Rohm Music Foundation (2009-



2012), Japanese Agency for Cultural Affairs (2013-2014), and DAAD (2014, 2015). She
has attended numerous international academies and received guidance from Rebecca
Saunders, Georg Friedrich Haas, Georges Aperghis, Steven KazuoTakasugi and Chaya
Czernowin. In 2011, her score has been published by Universal Edition as part of her
award Ö1 Talenteborse- Kompositionspreise. In 2014, her second opera “Die weiche
Mondin” was premiered by Beat Furrer and musicians from Kunst universitat Graz at
Graz Opera. Currently she is studying Konzertexamen at the Hochschule fur Musik Koln
under Johannes Schollhorn.

يوكيكو واتانابي:
 و درساات التااأليف الموساايقي و البيااانو فااي مدرسااة توهااو جاااكوين١٩٨٣ولاادت يوكيكااو فااي ناجااانو باليابااان عااام 

 انتقالاات الااي النمسااا و درساات فااي جامعااة٢٠٠٨للموسيقى في اليابان مع كااايكو هااارادا و ميتشاايو هاميااا، و فااي عااام 
جراز للفنون على يد بيت فوريه و حصلت على درجااة الماجيسااتير فااي التااأليف الموساايقي مااع مرتبااة الشاارف فااي عااام

) و الوكالااااة٢٠١٢-٢٠٠٩) و مؤسسااااة روم للموساااايقى (٢٠٠٨، و قااااد دعماااات دراسااااتها مؤسسااااة نوميااااورا الثقاافيااااة (٢٠١٢
), و قااد داوماات يوكيكااو فااي العديااد ماان٢٠١٥-٢٠١٤ (DAAD) و مؤسسااة ٢٠١٤-٢١٣الثقاافيااة ( اليابانيااة للشاائون 

الكاديميات الدولية و تلقت مساعدات علمية و أكاديمية من موسيقيين مرموقين و أساتذة مثل: ريبيكا ساااوندرز
 قااد تاام نشاار عملهااا فااي٢٠١١و جورج هاس و جورج ابيرجيس و سااتيفين كازوتاجاسااوجي و شااايا تشاايرنوفين، و فااي عااام 

Universal Edition كجزء من جائزتها Ö1 Talenteborse- Kompositionspreise ٢٠١٤، أمااا فااي عااام
” بواسطة بيت فوريه و موسيقيين آخرين من جامعةDie weiche Mondinفقد تم عرض عمل الوبرالي الثاني “

جراز للفنون و كان العرض في دار أوبرا جراز، و حاليا  تدرس يوكيكو في جامعة كولن للموسيقى على يد يوهاااانز 
شولهورن. 

 



Kawan Ahmed Elias Abnaa was born on the 6th of March 1986 in Erbil, Iraq. He 
graduated in the Department of Music, College of Fine Art, Slahuddin University and he 
is now an assistant teacher at the same college and department. He gained a Bachelor 
of science (1st Honour Degree) with high grades for the four music academic years. He 
also gained a diploma in fine arts with very high grade and he is now studying for 
masters in music and he is on his way of getting this dine in almost year.

:كيوان أحمد

 في أربيل,العراق.تخرج كيوان في قسم1986ولد كيوان أحمد الياس ابنا في السادس من مارس عام
الموسيقي,كلية الفنون,جامعة صلح الدين و الن هو يعمل مدرس مساعد في نفس الجامعة وفي نفس القسم.و قد
حصل كيوان علي بكالوريوس العلوم (امتياز مع مرتبة الشرف)بتقديرات عالية علي مدار سنوات دراستةالجامعية

الربع للموسيقى. وحصل على دبلومة في الفنون وتميز بها و الن هو يحضر الماجستير في الموسيقي وهو في
. طريقة لنهائها



Kinji Sakai      

He was born in Osaka (Japan) in 1977. Having studied at Kyoto University of Fine Arts 
and Music, he respectively studied composition, piano, electronics and analysis at 
Conservatoire National Supérieur de Paris, la Haute Ecole de Musique de Genève and 
at Ircam. He was a member of the French Academy in Madrid in 2012-2013 then fellow 
of the French Academy in Rome (Prix de Rome) in 2015-2016.

His works were premiered by Lyon National Orchestra, Lucerne Symphony Orchestra, 
NHK Symphony Orchestra, Yomiuri Nippon Symphony Orchestra, Ensemble 
Intercontemporain conducted by Sylvain Cambreling, Jonathan Nott, Jonathan 
Stockhammer, Tatsuya Shimono in Festival Musica (Strasbourg), Agora (Paris), Musica
Nova (Helsinki), Klara (Brussels), Archipel (Geneva), Biennale Musiques en Scène 
(Lyon), Centre Pompidou (Paris), KKL (Lucerne), TivoliVredenburg (Utrecht), Palais des
Beaux-Arts (Brussels), Suntory Hall (Tokyo), Tokyo Opera City.

He was also awarded Grand Prix in George Enescu International Competition (2007), 
First Prize in Toru Takemitsu Composition Award (2009), Art Mentor Foundation 
Lucerne Award (2010), Queen Elisabeth International Grand Prize (2012), Akutagawa 
Composition Award (2013) and Georges Wildenstein Prize (2013). In July 2012, he is 
also awarded by Commissioner for Cultural Affairs in Japan.



كينجي ساكاي:
 و درس في جامعة كيوتو للفنون و الموسيقى، درس ساكاي التأليف الموسيقي١٩٧٧ولد في أوساكا باليابان عام 

و البيانو و الليكترونيات التحليل في المعهد العالي الوطني بباريس (كونسيرفااتوار باريس) و المدرسة الثانوية
 ثم٢٠١٣- ٢٠١٢، و قد كان ساكاي عضوا  في الكاديمية الفرنسية في مدريد Ircamللموسيقى بجينيف و إركام 

.٢٠١٦-٢٠١٥) Prix de Romeحصل على زمالة الكاديمية الفرنسية في روما (
و قد تم تقديم أعمالة من قبل الكثير من الوركسترات مثل: أوركسترا ليون الوطنية و أوركسترا لوكيرن

 السيمفوني و أوركسترا يوميوري نيبون السيمفوني و انسمبل انتركونتيمورا بقيادةNHKالسيمفوني و أوركسترا 
سيلفاان كامبيرلينج و جوناثان نوت و جوناثان ستوكهامر و تاتسويا شيمونو في مهرجان ميوزيكا بستراسبورج و

Musiques en Scèneأجورا بباريس و ميوزيكا نوفاا بهيلسينكي و كلرا ببروكسل و أرشيبيل بجنيف و بينالي 
بليون و غيرهم الهديدمن المهرجانات و المحافال الدولية.

 و الجائزة الولى لمسابقة التأليف٢٠٠٧و قد فااز ساكاي بجائزة جروج اينيسكو الكبرى للمسابقة الدولية في عام 
 و جائزة جورج وايلدنستاين٢٠١٣ عام Art Mentor Foundation و جائزة لوكيرن ٢٠٠٩تورو تاكيميتسو عام 

 فااز بجائزة التأليف الموسيقي لقطاع الشئون الثقاافية باليابان.٢٠١٢ و في يوليو ٢٠١٣عام 



Feliz Anne R. Macahis (b. 1987) is a Philippine-born composer whose works have been
performed in  America,  Europe and Asia.  Her  works  were  recently  performed in  the
Asian  Composers  League  Young  Composers'  Prize  and  the  NEXT GENERATION,
program for students of music and composition of the Donaueschingen Musiktage. She
is  a  Deutschlandstipendium  recipient  for  SY  2014/15;  winner  of  the  Composition
Competition for "Neue Musik und China," project in Cooperation with the Konfuzius-
Institut an der Universitaet Hamburg, the Deichtorhallen Sammlung Falckenberg, and
the Trio Catch; and 1st prize winner of 2015 Vareler Kompositionspreis. She received
grants and commissions from the Fundación Musica AntiquaNova (Argentina), Manila
Composers Lab- funded by the Ernst von Siemens Musikstiftung, Conseil des Arts et
des Lettres du Québec, Conseil des Arts du Canada, and Hannoversche Gesellschaft
für Neue Musik.



:فاليز انا ر . مكايس

 في الفيليبين ، و هي مؤلفة موسيقية تم تقديم اعمالها فااى الوليااات المتحاادة1987ولدت فاليز انا ر. مكايس عام 
inالمريكياااااة و اوروباااااا واسااااايا . و قاااااد قااااادمت اعمالهاااااا ماااااؤخرا فاااااى رابطاااااة الماااااؤلفين السااااايوين (  the  Asian

Composers League Young Composers' Prize) و الجياال القاادم ، (NEXT GENERATIONو (
Donaueschingen( برنامااااااااج دارسااااااااي الموساااااااايقى و التااااااااأليف الموساااااااايقي ليااااااااام موساااااااايقى دوناوشااااااااينغن 

Musiktage) و هاااااااااى حاصااااااااالة علاااااااااى مناااااااااح دراساااااااااية مااااااااان المانياااااااااا. (Deutschlandstipendiumلعاااااااااام (
Neue Musik und . وحصاالت علااى جااائزة التااأليف فااى مسااابقة الموساايقى الجدياادة و الصااين (2015/2014

China) و هذا المشااروع بالتعاااون مااع معهااد كونفوشاايوس بجامعااة هااامبورج و مجموعااة دياختوهااالين فاالكينبرج (
Deichtorhallen Sammlung Falckenberg ) ) و ثلثاااى كااااتش (Trio  Catchو قاااد حصااالت علاااى ،
) و قااد حصاالت علااى منااح و تكليفاات ماان مؤسسااةVarelerالمرتبااة الولااى فااى جااائزة الااتراكيب الموساايقية فاارلير( 

) فى الرجنتين وورشة المؤلفين الموسيقين بمانيل المدعمة منMusica AntiquaNovaميوزيكا انتيجوا نوفاا (
) و مركااز ثقاافااةthe Ernst von Siemens Musikstiftungقباال مؤسسااة ارنساات فااون سااميث الموساايقية (

) ومركاااز ثقاافاااة كناااداConseil des Arts et des Lettres du Québecالكيبياااك للفناااون والداب (, 
Conseilللفناااون (  des  Arts  du Canada) و جمعياااة هناااوفرش للموسااايقى المعاصااارة (Hannoversche

Gesellschaft für Neue Musik.(



Justina Repečkaitė

The music of  Justina Repečkaitė  has many similarities to  a diamond.  With its  hard
unforgiving shape and geometric perfection, it creates a profound and striking beauty,
which singles her out from many composers of her generation. - Ben Lunn.

Justina Repeckaite (b.1989) is a composer and vocal improviser based in Paris. Justina
studied at Lithuanian Music and Theatre Academy and at Conservatoire of Paris where
she also attended contemporary and medieval music improvisation classes as a singer.
Her great interest in the medieval culture leads her musical pursuits to geometrical and
mathematical concepts.

Justina’s  piece  Chartres  for  string  orchestra  became  recommended  work  at  the
International Rostrum of Composers in 2013, won the Best Debut Prize of the year
in Lithuania and was released in ZOOM in 10 and 30 Moments of Druskomanija by
Lithuanian Composers’ Union.

Repeckaite’s music is played in such festivals as World Music Days 2015, Manifeste
festival, Gaida Festival   and Music of Changes festival. Her music is performed by
such  French  ensembles  as  Ensemble  Intercontemporain,  Ensemble  Court-Circuit,
Ensemble  2e2m   and Ensemble  WARN!NG,  as  well  as  by Spectra  Ensemble   from
Belgium and at Moscow Philhamonic by Moscow Contemporary Music Ensemble   and
finally by LENsemble – Lithuanian Ensemble Network.

http://www.imc-cim.org/programme/radio-rostra-and-competitions/international-rostrum-of-composers.html
http://www.imc-cim.org/programme/radio-rostra-and-competitions/international-rostrum-of-composers.html
http://www.mcme.iscmrussia.ru/
http://www.spectraensemble.com/default.aspx?lang=EN
http://www.collectifwarning.com/Collectif_WARN!NG/accueil.html
http://www.ensemble2e2m.com/
http://www.ensemble2e2m.com/
http://www.vilniusfestivals.lt/LT/gaida/
http://manifeste.ircam.fr/


At the moment Justina is writing music for an interdisciplinary project hearing art, seeing
sound in Armenia.

كايتيوستينا ريبتش

يصف بين لن موسيقى المؤلفة الموسيقية يوستينا ريبتشكايت بانه هناك وجه شبه كبير بينها ة بين قطعة اللماس
المصقولة بزواياها الحادة و ابعادها الهندسية التي تصل الي حد الكمال فموسيقااها تخلق بعد جمالي عميق غير

.مسبوق في النفس و هذا ما يميزها عن أبناء جيلها

) مؤلفة موسيقية و مؤدية صوتية تعيش ف باريس و قد درست الموسيقى الليتةانية و1989يوستينا ربتشكايت (
المسرح في كونسيرفااتوار باريس حيث تلقت كورسات و دروس في موسيقى العصور الوسطى و الموسيقى

المعاصرة كمطربة و مؤدية و شغفها بموسيقى العصور الوسطى أدى الى اهتمامها بالبعاد الهندسية و الحسابية
.التي تتدخل في صناعة الموسيقى

 لقاائمة2013للوركسترا الوتري بجائزة العام في ليتوانيا بعد أن ررشح في عام  Chartres  و قد فااز عمل يوستينا
International Rostrum of Composers و قد تم نشر العمل على زووم في

من قبل اتحاد المؤلفين الليتوانيين

World Music Days 2015 :و تعرض أعمال ريبتشكايت في العديد من المهرجانات الدولية و العالمية مثل
Gaida و Manifeste   festival و

Festival و Music of Changes festival. و قد قدمت أعمالها العديد من المجموعات الموسيقية مثل:
Intercontemporain, Ensemble Court-Circuit,   Ensemble 2e2m   and   Ensemble

WARN!NG,Ensemble
Moscow Contemporary Music Ensemble موسكو فيلهرمونيك بواسطة Spectra Ensemble و

و آخيرا  و ليس آخرا  النسمبل الليتوانالبلجيكي و في

و الن تعمل ريبتشكايت للتحضير لمشروع بحثي موسيقي متعدد المجالت و التجاهات بأرمينيا يبتعلق بمفااهيم
 متخصصة و جديدة مثل سماع الفن و رؤية الموسيقى أو الصوت

http://www.collectifwarning.com/Collectif_WARN!NG/accueil.html
http://www.collectifwarning.com/Collectif_WARN!NG/accueil.html
http://www.ensemble2e2m.com/
http://manifeste.ircam.fr/
http://www.imc-cim.org/programme/radio-rostra-and-competitions/international-rostrum-of-composers.html
http://www.imc-cim.org/programme/radio-rostra-and-competitions/international-rostrum-of-composers.html


 Hampus Norén is a swedish composer, producers and sound artist. Hampus 
has studied at Royal collage of music i stockholm as well as Gotland school of 
composers. His work centers around sound narration, spanning from 
compositions for speakers (with and without live instruments) to performances 
and "shows". His music is like short films without any picture often talking about 
current subjects like migration and feminism.

هامبوس نورين: هو مؤلف موسيقي و فنان صوتيات و منتج أعمال فنية و موسيقية سويدي الجنسية، و قد درس
نورين مدرسة الموسيقى الملكية بستوكهولم كما درس في مدرسة جوتلند للمؤلفين الموسيقيين، و تتنوع أعماله

speakers بين الرواية الصوتية و  هي مؤلفاات لل
بمصاحبة حية لللت الموسيقية أو بدونها الى العروض الحية و موسيقااه وصفية لبعد حد حتى انه يمكن توصيفها

بانها في تطرح نقااشات حول قضايا هامة كالهجرة و النسوية قصير أو متتابعات من المشاهد المختلفة ترسم بالصوت
   أو الموسيقى و ليس بالصورة و تحكي مشاهده الموسيقية حكايات



Wilbert Bulsink, born in 1983, started composing music of all kinds of combination at a
very young age. Even before his composition studies at the Conservatory of Amsterdam
(2001-2008) with Theo Loevendie and Wim Hendrickx, his work received various 
awards and commissions by renowned Dutch ensembles such as the ASKO|Schönberg
ensemble. In 2015 Wilbert Bulsink will be composer in focus at the November Music 
festival in Den Bosch. The composer is especially interested in the possibilities of new 
music outside the concert hall and works with theatre and film.

بتأليف ألحان موسيقية لكافةاتجاهات العزف الموسيقي،) 1983مواليد عام (في سن  مبكرة  بدأ فالبرت بولسينك
تيااو ليفيناادي علااى يااد) 2008 -2001(وحتى قبل دراساته للتأليف الموسيقي في معهااد أمسااتردام الموساايقي 

وويم هيندريكس، نالت أعماله جوائز عديدة، وقد تلقى دعوات ماان مشاااهير مجموعااات الموساايقى الهولنديااة مثاال
وماان المقاارر أن يكااون ويلاابرت بولسااينك . اسااكو شااونبيرج أوركسااترا طلب أمسااتردام لموساايقى الحجاارة ومجموعااة

كما يتطلع بولسينك بشااكل  خاااص إلااى مااا.. المؤلف الموسيقي في موضوع مهرجان دين بوش الموسيقي في نوفمبر
يمكن أن يبتكره من مقطوعات موسيقية خارج قااعات الحتفاال وخارج نطاق العمال الموسيقية للسينما والمسرح.



Bart  de  Vrees is  a  composer  and  percussionist.  He  studied  from  1996  to  2001
percussion at the Conservatory of Amsterdam and from 2003 to 2007 composition at
the same institute. He works with orchestras, ensembles, plays solo, chambermusic and
performs in theatre and dance productions. Bart wrote pieces for ensembles such as
Asko/Schönberg,  Nieuw  Ensemble,  Nederlands  Blazers  Ensemble,  Slagwerk  Den
Haag, Collegium Novum Zürich, Adapter Ensemble, Ensemble Caméléon, de IJ-salon,
Aurelia saxophone quartet, Utrecht stringquartet, Ensemble modelo62, Worldbrass and
Soil ensemble.
His  music  is  performed  on  festivals  such  as  Holland  Festival,  November  Music,
Gaudeamus festival, the aaa series of the Royal Concertgebouworchestra, Innersounds
Bucharest and Innovations en concert in Montreal Canada.
Bart is member of Splendor, Monoták, de Koene ridders and trio Hoorcomfort, he plays
drums and electronics in the band ‘F* and…’.

 الااي١٩٩٦هو مؤلف موساايقي و عااازف ايقااع درس اليقااع فااي كونساايرفااتوار امسااتيردام ماان عااام : بارت دو فريز
، و هااو فنااان متنااوع الهتمااام وألنتاااج٢٠٠٧-٢٠٠٣التأليف الموسيقي في المكان نفسااه بياان عااامي   كما درس٢٠٠١عام 

حيث انه يعمل مع مختلف الوركسترات و النسمبل و يعزف منفردا  و يشارك في عروض موساايقى الحجاارة و العااروض
شااوينبيرج و النساامبل الحااديث/و قد الاااف العديااد ماان العمااال للنساامبل و منهاام انساامبل آسااكو. المسرحية و الراقصة

كوليجيااوم نوفااوم(و انساامبل بلياازرز الهولناادي و انساامب لاادى هيااج لليقااع ومجموعااة نوفااوم بزيوريااخ  ) نيااو انساامبل(
و انساامبل و انسمبل آدابتر و انساامبل كاااميليون و رباااعي أوريليااا للساكسااوفون و رباااعي يااوتريخت الااوتري ) زيوريخ

.سويل-  و انسمبل اللت النحاسية ٦٢موديلو 
مهرجااان هولناادا و موساايقى: موسيقى بااارت تعاازف فااي العديااد ماان المهرجانااات العالميااة و منهااا علااى ساابيل المثااال

الصااوات“لوركسااترا كونساايرتجيباو الملكيااة و مهرجااان ” ثلثيااة ايااه“نوفمبر و مهرجان خاودياموس و سلسلة حفالت 



انوفااساايو ان”مبتكري حفالت الموسيقى“في بوخاريست و آخيرا  و ليس آخررا  مجموعة ” Innersounds” “الداخلية
في مونتريال بكندا) ر) كونسي

”/و دي كينااا راياادرز” Monoták“و مونوتاااك ” splendor“بارت هو ايضا  عضو بمجموعة موسيقيي سبليندور 
كمااا” Hoorcomfort“و ثلثي هوركومفور ” de Koene ridders” “الفرسان الجريئة”/ “فررسان دي كينا“

انه عزف ايقااع و موسيقى اليكترونية في العديد من الفرق الهولندية و الوروبية
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