
Informacja prasowa 

13. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Nomadów w Maroko

Od 18 do 20 marca w M'hamid El Ghizlane już po raz 13-ty odbędzie się International Nomads Festival, 
organizowany przez World Nomads Association i Province Zagora.

12 poprzednich edycji wpisało ten festiwal na stałe w mapę wydarzeń kulturalnych Maroko, i utworzyło 
M'hamid El Ghizlane - uroczą wioskę na skraju pustyni zamieszkałą przez 8000 ludzi - miejscem kwitnącej 
turystyki kulturalnej. 

Zgodnie z tradycją, artyści Festiwalu obiecują raz jeszcze rozpalić na pustyni ogień    tanecznych dźwięków. 
Ich muzyka jest filarem nomadzkiej kultury, będą to więc trzy dni świętowania, przyjaźni i dzielenia się tym, co
najlepsze. 

Podobnie jak w poprzednich latach będzie można poznać różne style muzyki, śpiewu i tańca. W programie 
znajdzie sie około 15 koncertów, bogatych w kolory i emocje, wśród nich mi.in. Imzad Guitare, słynna 
tuaredzka gwiazda pustynnego bluesa - stylu, oraz Afel Bocoum, mistrz hipnotycznego grania wprowadzony 
w świat muzyki przez wujka-nauczyciela Ali Farka Toure. La Nati zaprezentuje "Yalil Flamenca" dance, Sapmi 
przedstawi tradycyjny norweski śpiew Joïk. Wśród marokańskich artystów znajdą się Mnat Azawan, Said 
Senhaji, Farid Ghannam, Said Charaadi, Kel Tamasheq Oued Noun, Dakat Sif i młode grupy z M'hamid. Ale to 
nie wszystko.

Każdy dzień Festiwalu zaoferuje udział w tradycyjnych nomadzkich czynnościach, takich jak wyścigi 
wielbłądów, hokej na piasku (Mokhach), czy wypiek chleba w gorącym piasku (Mella). Będą także wystawy 
produktów regionalnych, sztuki ludowej i rękodzieła. 

Szczególną uwagę pomysłodawcy Festiwalu poświęcą na debaty w ramach The Nomads Forum, które 
poprowadzi dyskusje na następujące tematy:
"Outreach and promotion of the oasis of M'hamid Cultural Heritage", panel prowadzony przez Spanish 
Assosiation Terrachidia
"Oasis agricultureat the service of the Nomads" prowadzony przez Georgesa Toutina

Zespół Festiwalu wraz z partnerami projektu (Province, Ministry of Culture, Dra-Tafilalet Region, ANDZOA, 
ONMT, Bank Populaire Foundation,  Post Maroc, CDG Foundation, Jetairfly, 2M) z zaangażowaniem pracuje, 
aby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Już teraz Festiwal jest rozpoznawany w całym Maroko i poza jego
granicami, tym samym przyczniając się do rozwoju socjo-ekonomicznego M'hamid i całego obszaru 
południowo-wschodniego Maroko. 

13. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Nomadów obiecuje wiele niespodzianek. W tym pięknym miescu na 
skraju pustyni, nie możemy się już doczekać tegorocznej przygody!

Contacts:
Noureddine BOUGRAB  +212 664 084 333
nomadescontact@gmail.com
www.nomadsfestival.org 
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