NSO TO PRESENT A NIGHT OF GLORIOUS SYMPHONIES!
NSO Symphony Orchestra to perform excerpts from some of the world’s
top symphonies
On 4 March at Emirates Palace Hotel Auditorium
Abu Dhabi, UAE. 16 February 2016 – The NSO Symphony Orchestra is
presenting a night of glorious excerpts of some of the world’s best-loved
symphonies and other orchestral works on Friday 4 March at the Emirates
Palace Hotel Auditorium, Abu Dhabi.
Conducted by Music Director, Andrew Berryman, the 60-piece orchestra
will open the concert with Wagner’s expansive Renzi overture. Liszt’s
Piano Concerto No.1 in E flat major will be played by international pianist
Ioannis Potamousis, whose virtuoso interpretation of the piece won him a
top prize at the 2001 World Piano Competition in Cincinnati.
The orchestra will complete the first part of the programme with Leonard
Bernstein’s timeless Broadway classic, West Side Story Suite. One of the
major symphonies of the orchestral titans’ repertoire and a tour de force,
Tchaikovsky’s Symphony No.4 in F minor will bring the concert to a
thrilling finale.
Music lovers will get a chance to be up close and personal with the
orchestra for the Open Rehearsal earlier, at 4.30pm on concert day, 4
March. They can watch and hear what happens prior to a live
performance. The instrumentalists and music director will be available to
answer questions in the break or at the end of the rehearsal.
A Night at the Symphony concert is sponsored by Universal Hospital as
Presenting Sponsor, and Gulf Capital as Platinum Sponsor.
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Janet Hassouneh, NSO Founder and Executive Director, said: “A Night at
the Symphony is an opportunity for music lovers to hear the great works
of the past centuries, played by NSO’s masterful musicians across the
emirates.
“I would like to express my appreciation for the support of our Presenting
Sponsor, Universal Hospital, and our Platinum Sponsor, Gulf Capital,
without whom we could not perform.”
The NSO Symphony Orchestra is part of the NSO, which forges artistic
links internationally to entertain, inspire, educate and promote music
making across the UAE.

A Night at the Symphony will be performed at a Gala Evening at 7.30pm
on Friday 4 March at the Emirates Palace Hotel Auditorium.
The Open Rehearsal will be at 4.30pm. The auditorium reception area is
open for purchase of food and beverage from 3.30pm; auditorium doors
will open at 4.15pm.
Tickets for the Gala: Platinum AED300; Gold AED200; Silver AED125;
Balcony AED75.
Tickets for the Open Rehearsal – open seating: Adults AED100; Students
AED50 (4 to 18 years).
All are available at: Ticketmaster, Timeouttickets.com, Spinneys Khalidiya,
www.nsouae.org, and at the concert box office.
Contact: Frances Barton, NSO Media Relations Director,
media@nsouae.org; Mobile: 050 650 3900.
About NSO www.nsouae.org
NSO comprises the NSO Symphony Orchestra, the NSO Chamber
Orchestra, the NSO Symphonic Pops Orchestra, the NSO Opera & Chorus
and the NSO Music Agency.
More than 100 musicians of some 20 nationalities, who live in six of the
seven emirates, make up the various formations of NSO and are
professional musicians and musical educators who have performed
regularly for their own national orchestras.
NSO performs numerous major symphonic and operatic works, as well as
a more popular classical and music theatre repertoire. Every concert
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endeavours to feature musical contributions from the UAE, whether a
composer, solo singer or musician, such as a pianist or Oud player.
NSO presents concerts throughout the year for the general public and is
regularly called upon to perform for private, corporate and government
events. NSO also outsources, through its NSO Music Agency, smaller
groups such as the NSO Symphonic Brass, the NSO Big Band, the NSO
String Quartet, the NSO Jazz Ensemble, the NSO Three Tenors and the
NSO Three Sopranos.
Entrepreneur and former Opera Singer Janet Hassouneh founded NSO in
2011 to meet the region’s cultural aspirations. Originally from the USA,
where she obtained her master’s in musical performance, she has worked
in the music business in the UAE for the past 30 years, performing,
teaching and organising music theatre and opera concerts featuring
international guest artists from New York and London. Numerous
performances were staged for charitable causes, under the auspices of the
UAE authorities. NSO was formed to reciprocate the government’s
hospitality.
About Universal Hospital www.universalhospitals.com
Since its inception in 2013, Universal Hospital has established a name for
itself as a multi-specialty health care facility where technology and
comfort provide a seamless culture of improved care. The tertiary care
facility in Abu Dhabi is rapidly paving the way for better service to the
ailing with care and compassion. It is equipped with a pharmacy, 24-hour
emergency and ambulance services, a fully equipped Laboratory and
Radiology Department with a 128 slice CT scan, a 1.5 Tesla MRI, a Dual
Plane Cath Lab, a Digital Fluoroscopy, a Digital Mammography with
Stereotactic Biopsy, a Dialysis Unit, and advanced delivery suites, among
other services.
The hospital information system has been designed keeping in mind the
need to evolve and adapt according to the dynamic requirements of a
digital health care enterprise. Records are digitalized for faster and
smoother benchmarking in different areas. In addition to the sophisticated
infrastructure, Universal Hospital has a highly qualified medical and
nursing team, committed to quality service and patient safety. Each
department boasts physicians who have ample experience in their
respective area of expertise. Universal Hospital is set to take the next leap
in health care standards and expand its complete care package with a
view to reaching out to the ailing across communities. A new tower has
been added to the Abu Dhabi facility, and the hospital is also spreading its
wings across Dubai (Gulf Medical Center), Sharjah (Lifeline Clinic) and
Baniyas (Universal Hospital Clinics LLC). The clinics provide personalized
care services by qualified doctors ranging from general practitioners to
visiting specialists.
About Gulf Capital www.gulfcapital.com
Gulf Capital is a leading alternative asset manager focused on the Middle
East region, investing across several asset classes including Private
Equity, Credit and Mezzanine and Real Estate.
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The Company currently manages over $3.5 billion of assets across 7
funds and investment vehicles. Gulf Capital’s mission is to grow capital
and build value with world-class expertise and best practices to generate
sustainable superior performance for all stakeholders. Gulf Capital
invests its own capital alongside its fund investors’ capital in all of the
funds it launches. In Private Equity, Gulf Capital is focused on acquiring
strategic stakes in highly profitable and rapidly growing companies
within a select number of fast-growing industries in the GCC and Egypt
and through deep operational and financial improvements, on
accelerating and enhancing their profitability and size.
Gulf Capital was awarded the “Best Private Equity Firm in the Middle
East” Award by Banker Middle East Magazine in 2011, 2012, 2013 and
2014 and the “Best Private Equity Firm” in the Middle East and North
Africa by Private Equity International.
The Firm is actively involved in real estate development through Gulf
Related, its joint venture with the Related Companies, the leading
private real estate developer in the United States. Gulf Related is
focused on pursuing marquee large-scale mixed-use and residential real
estate development opportunities in the UAE and Saudi Arabia. Gulf
Capital also launched a Credit and Mezzanine Business, Gulf Credit
Partners, to meet the financing needs of fast-growing companies and to
provide acquisition finance across the Middle East. With its private
equity, real estate and credit initiatives, Gulf Capital is today one of the
largest and most diversified alternative investment managers in the
Middle East.
Ends-
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الروركسترا السيمفونية الوطنية تقدم أمسية
السيمفونيات العظيمة!
الوركسترا السيمفونية الوطنية تقدم مقاطع من أروع
السيمفونيات العالمية المميزة
يوم  4مارس في قاعة فندق قصر المارات
أبوظبي ،الامارات العربية المتحدة 16 .فبراير  – 2016تقدم الوركسترا السيمفونية
الوطنيسة أجمسل روائعه ا ف ي أمسسية المقساطع الموسسيقية العالميسة الستي
يعشقها الناس وأعمال موسيقية أخسرى يسوم الجمعسة  4مسارس فسي قاعسة
فندق قصر المارات بأبوظبي.
و ن مسسن  60قطعسسة المسسدير الموسسسيقي أنسسدرو
ويقود الوركسترا السستي تتكسس و
بيريما ن ،وستتفتتح بقطعة موسعة من أوبرا فاغنر من ريينسي و مقطوعسسة
البيانو من تأليف ليزت ليزت )  (No1 in E flat majorيقدمها عسسازف
البيسسانو العسسالمي يسسوانيس بوتاموسسسيس السسذي فسساز أدائسسه المتسسألق للقطعسسة
الموسيقية الجائزة الكبرى فسسي مسسسابقة البيسسانو العالميسسة عسسام  2001فسسي
سينسيناتي.
وتكمل الوركسترا الجزء الول من البرنامج مع قطعة "برودواي"
الكلسيكية الخالدة من برنشتاين ) .(West Side Story Suiteوتختتم
المسية بعرض مثير من الوركسترا السيمفونية الوطنية لسيمفونية
تشايكوفسكي الرابعة ).(No. 4 in F minor
ويرعى حدث "أمسية السيمفونيات" مستشفى يونيفرسال )Universal
دم للحفل ،وجلف كابيتال )Gulf
 (Hospitalبصفتها الراعي المق و
 (Capitalبصفتها الراعي البلتيني.
وقالت جانيت حسونة ،مؤسسة الوركسترا السيمفونية الوطنية ومديرتها
التنفيذية" :تمثل أمسية السيمفونيات فرصة لعشاق الموسيقى للستماع
إلى العمال العظيمة للقرو ن الماضية ،والتي يقدمها موسيقيو ن مميزو ن
من الوركسترا السيمفونية الوطنية من كافة المارات".
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وأضافت" :أود أ ن أعوبر عن تقديري لدعم مستشفى يونيفرسال بصفتها
دم للحفل ،وجلف كابيتال الراعي البلتيني ،فبدونهما لم يكن
الراعي المق و
بالمكا ن إقامة هذا الحدث الموسيقي الممويز".
الجدير بالذكر أ ن الوركسترا السيمفونية الوطنية تتمتع بعلقات فنية
دولية لتقديم الترفيه واللهام والتعليم وترويج الفن الموسيقي في كافة
أنحاء المارات.
وسيتمكن عشاق الموسيقى من التعورف على الوركسترا عن تقرب من
خلل البرروفة المفتوحة قبل الحفل ،في الساعة  4:30بعد الظهر في
يوم الحفل 4 ،مارس ،حيث سيتمكنو ن من مشاهدة وسماع ابداعات
الفرقة قبل الحفل .كما سيكو ن العازفو ن والمدير الموسيقي في مكا ن
الحدث للجابة على السئلة في نهاية البروفة.
تيقام حدث "أمسية السيمفونيات" الساعة  7:30مساءا ا يوم الجمعة 4
مارس في قاعة فندق قصر المارات.
أما البروفة المفتوحة فتبدأ الساعة  04:30مساءاا .وتتوفر المأكولت
والمرطبات للشراء في منطقة الستقبال للقاعة من الساعة  3:30بعد
الظهر ،بينما تتفتتح أبواب القاعة الساعة  4:15بعد الظهر.
أسعار بطاقات الدخول للحفل :البلتينية  300درهم ،الذهبية  200درهم،
الفضية  125درهم ،الشرفة  75درهم.
أسعار بطاقات البروفة المفتوحة  -مقاعد بدو ن تحديد الرقام ،البالغين،
 100درهم ،الطلب 50 :درهم ) 18 – 4سنة(
تتوفر جميع التذكر فيTimeouttickets.com : :
 • www.ticketmaster.aeسبينيس الخالدية • www.nsouae.org
وشباك التذاكر للحفلت.
انتهى.../
لمزيد من المعلومات عن المادة التحريرية ،الرجاء التصال بـ :فرانسيس بارتون ،مديرة

العلاقات العلمية في الروركسترا السيمفونية الوطنية ،البريد اللكترروني:
 ،media@nsouae.orgالهاتف المتحرك3900 650 050 :

نبذة عن الروركسترا السيمفونية الوطنية www.nsouae.org
تتألف الوركسترا السيمفونية الوطنية من الوركسترا السيمفونية وأوركسترا الحجرة
للوركسترا السيمفونية الوطنية وسيمفونيك بوبس أوركسترا وأوبرا آند كوراس

6

والوكالة الموسيقية للوركسترا السيمفونية الوطنية.
تضم الوركسترا أكثر من  100موسيقي من نحو  20جنسية ،يعيشو ن في ست من
المارات السبع ،ويشكلو ن تشكيلت مختلفة للوركسترا السيمفونية الوطنية ،وهم
موسيقيو ن محترفو ن يعملو ن على التثقيف الموسيقي ويمارسو ن أدوارهم في فرق
الوركسترا الوطنية الخاصة بهم.
تنفذ الوركسترا السيمفونية الوطنية العديد من العمال السيمفونية والوبرا الكبرى،
وكذلك أعمال مسرحية شعبية وكلسيكية .ويحتوي كل عرض على مساهمات موسيقية
من دولة المارات العربية المتحدة ،سواءا ا من ناحية الملحن والمغني المنفرد أو
الموسيقي ،مثل عازف البيانو أو العود.
تقدم الوركسترا السيمفونية الوطنية الحفلت على مدار السنة للجمهور وتدعى
لتقديمها بانتظام في المناسبات الخاصة والحكومية وللشركات .كما تستفيد من
امكانات جهات خارج اطار الوركسترا عن طريق وكالة الموسيقى التابعة للوركسترا
السيمفونية الوطنية ،كمجموعات أصغر مثل )NSO) ،(NSO Symphonic Brass
NSO Three) ،(NSO Jazz Ensemble) ،(NSO String Quartet) ، (Big Band
 ،(Tenorsو).(NSO Three Sopranos
أسست سيدة العمال ومغنية الوبرا السابقة جانيت حسونة الوركسترا السيمفونية
الوطنية في عام  2011لخدمة التطلعات الثقافية للمنطقة .جانيت أمريكية الجنسية،
وقد حصلت على درجة الماجستير في الوليات المتحدة المريكية في كجال الداء
الموسيقي ،وعملت في مجال الموسيقى في دولة المارات العربية المتحدة خلل الس
 30عاما ا الماضية ،في مجالت الداء والتدريس وتنظيم المسارح وحفلت الوبرا التي
شارف فيها فنانو ن عالميو ن من الضيوف من نيويورك ولند ن .كما نظمت عروضا
عديدة للأعمال الخيرية ،تحت إشراف هيئات إماراتية .تأسست الوركسترا السيمفونية
الوطنية لترد الجميل لحكومة دولة المارات العربية المتحدة وتعبر عن الشكر لكرم
الضيافة في المجتمع الماراتي.
 :حول مستشفى يونيفيرسال www.universalhospitals.com
منذ إنشائها في عام  ،2013أنشأت مستشفى يونيفيرسال لنفسها اسما ليكو ن
بمثابة مرفق الرعاية الصحية في تخصصات متعددة حيث التكنولوجيا والراحة
وتوفر ثقافة السلسه لتحسين الرعاية .مرفق الرعاية العالي في أبوظبي يمهد
بسرعة الطريق لخدمة أفضل مع الرعاية والحنا ن .وهي مجهزة بالصيدلية ،في
حالت الطوارئ وخدمات السعاف على مدار  24ساعة ،ومختبر مجهز بالكامل
وقسم الشعة مع الشعة المقطعية  128شريحة 1.5 ،تسل والرنين
المغناطيسي ،وهو مزدوج بمعمل قسطرة ،والتنظير الرقمي ،وتصوير الثدي
بالشعة الرقمية مع المجسم الخزعة  ،ووحدة غسيل الكلى ،وأجنحة تسليم
.متقدمة ،من بين غيرها من الخدمات
وقد تم تصميم نظام معلومات المستشفى مع الخذ في العتبار الحاجة إلى
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التطور والتكيف وفقا لمتطلبات ديناميكية لمؤسسة الرعاية الصحية الرقمية.
السجلت رقمية لقياس أسرع وأكثر سلسة في مختلف المجالت .بالضافة
إلى بنية تحتية متطورة ،مستشفى يونيفيرسال لديها فريق الطبي والتمريض
المؤهلين تأهيل عاليا ،ملتزمة جودة الخدمة وسلمة المرضى .كل قسم يضم
أطباء الذين لديهم خبرة واسعة في مجال تخصصها .تم تعيين مستشفى
يونيفيرسال لتخاذ قفزة مقبلة في مستويات الرعاية الصحية وتوسيع حزمة
الرعاية الكاملة لها بهدف الوصول إلى المريض عبر المجتمعات .تمت إضافة
برج جديد لمنشأة أبوظبي ،والمستشفى ينشر أيضا جناحيه في دبي )مركز
الخليج الطبي( ،الشارقة )عيادة خط الحياة( )وبني ياس عيادات مستشفى
يونيفيرسال ذ.م.م( .العيادات توفر خدمات الرعاية الشخصية من قبل الطباء
.المؤهلين تتراوح من الممارسين العامين لزيارة المتخصصين
نبذة عن "جلف كابيتال"
و
"جلف كابيتال" هي شركة رائدة في إدارة الصول البديلة ،حيث تركز على الستثمار
في منطقة الشرق الوسط وتستثمر في عدة فئات من الصول من بينها الملكية
الخاصة والئتما ن وقروض الميزانين والتطوير العقاري .وتدير الشركة حاليا ا أكثر من
 3.5مليار دولر أميركي من الصول من خلل  7صناديق وأدوات استثمارية .ويتمثل
هدف "جلف كابيتال" في تنمية رأس المال وتعزيز القيمة بواسطة خبراتها ومهاراتها
العالمية المستوى ومن خلل أفضل الممارسات التي تتبعها من أجل توفير أداء ممتاز
مستدام لكل المعنيين بأعمالها .وتستثمر "جلف كابيتال" أموالها الخاصة إلى جانب
أموال المستثمرين في صناديقها .ففي مجال الملكية الخاصة ،تسعى "جلف كابيتال"
لتمولك حصص استراتيجية في شركات تتميز بالربحية العالية والنمو السريع في
قطاعات مختارة وسريعة النمو في منطقة الخليج وجمهورية مصر العربية ومن ثم
إدخال تحسينات في مجال التشغيل والمجال المالي في تلك الشركات من أجل
تسريع وتعزيز ربحيتها وحجمها .وقد فازت "جلف كابيتال" بجائزة "أفضل شركة
للملكية الخاصة في منطقة الشرق الوسط" التي تقدمها مجلة "بانكر ميدل إيست"
لعام  2011و  2012و  2013و  2014و  2015و"أفضل شركة للملكية الخاصة في
الشرق الوسط" لعام  2014من مجلة "برايفت إكويتي إنترناشونال" وأفضل صندوق
ائتما ن للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الوسط لعام  2015من
"بانكر ميدل إيست"  .وتنشط "جلف كابيتال" أيضا ا في مجال التطوير العقاري من
خلل شركتها "جلف ريليتد" ،وهي المشروع المشترك مع "ريليتد كومبانيز" ،وهي
إحدى أبرز الشركات الخاصة العاملة في مجال التطوير العقاري في الوليات المتحدة
الميركية .وتهتم "جلف ريليتد" بالبحث عن فرص للتطوير العقاري في دولة المارات
وفي المملكة العربية السعودية من أجل إنشاء مشاريع ضخمة متعددة الستخدامات
ومشاريع سكنية عملقة .أطلقت الشركة كذلك قسما ا للئتما ن ولتمويل قروض
الميزانين تحت مسمى "جلف كريديت بارتنرز" ،بهدف تلبية احتياجات التمويل لدى
الشركات السريعة النمو ولتوفير التمويل لصفقات التملك في كل أنحاء منطقة الشرق
الوسط .وبفضل مبادراتها في مجال الملكية الخاصة والمجال العقاري ومجال
الئتما ن ،باتت "جلف كابيتال" اليوم إحدى كبرى شركات إدارة الصول البديل في
منطقة الخليج .للحصول على المزيد من المعلومات ،يرجى زيارة موقع
www.gulfcapital.com
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