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ألحان مامبو العربية
فرات قدوري برفقة فيسنته اليندي

ARABIAN MAMBO

A

fusion music project by Furat Qaddouri and Vincent
Allende has created a set of hypnotic music of the Iraqi
Qanoon. This arrangement features Chilean guitars
combining Latin collaborations with Cuba and Colombia.

A

mong a mixture of Latin and Andalusian tunes, the sound
of Qanoon brings a new hope through bright melodies
by the Qanoon player, Furat Qaddouri. It is a result of creative
infusion and optimistic receptivity to a variety of musical
styles and practices. His diversity of infusing other musical
cultures has distinguished him from others for over 20 years.
Qaddouri uses a mixture of Latin rhythms accompanied by
the brilliant Gypsy voice of Vicente Allende to create an
intimate connection with the performance of the Qanoon
instrument, the Gypsy Flamenco’s tune and the rhythms of
the Caribbean Sea. This performance offers a great and
refreshing experience for the Arabic audience and others.

T

he Arabic Mambo composition is a mixture of Qaddouri’s
melodies, which are based on the intricately complex and
sublime Latin tempos with their best hit songs of the famous
French Gypsy Kings. The Sultan of Qanoon’s appearance gives
a distinctive character, with an Arabic, Latin and Andalusian
flavor. The melodies are open to human experiences and
interpretation. It will not go beyond the discrete and subjective experience, taking Qanoon as the center point.

FURAT QADDOURI

W

as born in Baghdad to a well-known family of musicians.
His father Hussein Qaddouri, a former dean of the
Institute of Musical Studies in Baghdad, was a musicologist
with a special interest in composing children’s folk songs and
rhymes. Furat has studied music since he was six, and joined
the Music and Ballet School, and then the Institute of Musical
Studies followed by the Academy of Fine Arts in Baghdad. He
was a member of the Bayarik Band, founded by the late artist
Munir Bashir. Furat was greatly influenced by his studies in the
Institute of Musical Studies, which specializes in Iraqi Maqam
and heritage instruments. Qaddouri released many albums,
including Mesopotamia Qanoon, the Spirit Call, the Hanging
Gardens and most recently the Baghdadi Jazz.

VICENTE ALLENDE

T

he Chilean musician Vicente has been a professionally
acclaimed flamenco guitar player for over 30 years. His
musical works ranged from the most romantic Latin American
styles to the traditional flamenco, giving a very special touch
to these styles. It combines the deep and smooth singing of the
Latin music with the emotional depth of flamenco. The result
was outstanding, as Vicente performed in many musical concerts
in his hometown Santiago as well as in Moscow, Muscat, Amsterdam, Paris, Madrid and many other major cities, in addition to
the UAE. Vicente joined Ovidio De Ferrari, a pianist, composer
and conductor, in two concerts at the Dubai Theatre. Recently,
Vicente released his new album in Chile, which his audience
and fans welcomed with great splendor and spectacle

ألحان مامبو العربية
مرشوع

موسيقي لعازف القانون واملؤلف فرات قدوري مبرافقة املغني التشييل
وعازف الكيتار فيسنتة اليندي واملجموعة االتينية من كوبا وكولومبيا .

من

بني تلك األنغام املوسيقى االتينية واألندلسية تطل آلة القانون بفسحة جديدة
من األمل فهنالك أنغام مرشقة جديدة لعازف القانون فرات قدوري تبعث بالتفاؤل يف
نفوسنا ،ويأيت ذلك كله بعد االنفتاح املوسيقي الذي ميز نتاج فرات قدوري منذ اتصاله
الواسع مع فضائات موسيقية عاملية خالل أكرث من عقد ،فيستعني قدوري مبزيج من
اإليقاعات االتينية املرافق للصوت الغجري الجميل للفنان فيسنتة اليندي فينتج اتصال
حميمي مع فنون األداء آللة القانون وغناء الفالمنكو الغجري وإيقاعات البحر الكاريبي
وليضيف ً
شكل وقالبًا جدي ًدا قد ال يكون اعتاده املستمع العريب .

مرشوع

الحان مامبو العربية هو خليط بني الحان قدوري املرسومة بإيقاعات التينية
إضافة إىل أجمل أغاين فريق ملوك الغجر الفرنيس الشهري لكنها بإطاللة سلطان القانون
فهي تعطي طاب ًعا ممي ًزا ذو نكهة عربية أندلوسية التينية ،فهي الحان تنفتح عىل تجارب
إنسانية وإن اتسعت ال تخرج من مدار شخيص يتخذ من القانون مرك ًزا نغم ًيا له .

فــرات قــدوري
فرات

قدوري من مواليد مدينة بغداد لعائلة موسيقية معروفة والده الفنان حسني
قدوري مؤلف ملوسيقى األطفال وباحث موسيقي متخصص يف لعب وأغاين األطفال
الشعبية وعميد ملعهد الدراسات املوسيقية .
درس فرات املوسيقى منذ السادسة من العمر والتحق مبدرسة املوسيقى والبالية ثم
معهد الدراسات املوسيقية وأكايدمية الفنون الجميلة يف بغداد .وكان عض ًوا يف فرقة
البيارق التي أسسها الفنان الراحل منري بشري ،شهدت هذه الفرتة التاثري الكبري يف مستوى
العزف عند فرات وذالك تزامنا مع دخوله معهد الدراسات املوسيقية املتخصص يف
املقام العراقي واآلالت الرتاثية .للفنان فرات قدوري إصدارات موسيقية منها قانون بني
النهرين ،نداء الروح ،الجنائن املعلقة ،ومؤخ ًرا أصدر البوم جاز بغدادي .

فيسنتة اليندي
فيسنتة

اليندي احرتف فينستي الذي تعود عىل اصوله التشييل العزف عىل غيتار
الفالمنكو ألكرث من ثالثون عا ًما .تراوحت أعامله املوسيقية بني األساليب األكرث رومانسية
من أمريكا االتينية والفالمينكو التقليدية .لقد منح أداء فينستي لهذه االساليب املوسيقية
ملسة مميزة جدا ،متزج بني الغناء السلس والعميق يف املوسيقى الالتينية مع الكم من
العاطفة املناسبة من الفالمينكو وقد كانت النتيجة مميزة حقا أحيا فيستي العديد من
الحفالت املوسيقية يف مدينته األم سانتياغو ،موسكو ومسقط أمسرتدام وباريس ومدريد
والعديد من املدن الكربى ،إضافة إىل اإلمارات العربية املتحدة .
أيضا مع عازف البيانو وامللحن وقائد األوكيسرتا أوفيديو دي فرياري يف
اشرتك فيستني ً
إحياء حفلتني من حفالته املوسيقية التي احتضنها مرسح مدينة دبيقامة فيستني مؤخ ًرا
ريا بني جمهور بالده ومحبيه .
عىل اصدار البومه الجديد يف تشييل والذي القى ترحيبا كب ً
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