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 الحاكم أندرو م كومو   17/2021/ 5 للنشر فورا

 
 

ي بسعة 
ي راديو سيتى

 
ي ليلة  100أعلن الحاكم كومو عن إعادة تصميم مهرجان تريبيكا إلعادة افتتاح قاعة الموسيقى ف

 
٪ ف

  يونيو 19المهرجان الختامية يوم السبت 

  
ي أمريكا الشمالية منذ ظهور جائحة )

 
ي وجاهي ف

  (COVID-19سيكون مهرجان تريبيكا أول مهرجان سينمائ 
  
ي التاريخية سعتها 

  ٪ لفعالية تاريخية تتضمن جمهور ُملقح بالكامل100ستستضيف قاعة موسيقى راديو سيتى
  

ي الهواء الطلق و 
 

نت وبرامج من  سيقدم المهرجان بتصميمه الجديد عروض أفالم جديدة ف برمجة المهرجان عبر اإلنبى
  منطقة إىل منطقة

  

ي الهواء الطلق لمهرجان تريبيكا ومواقع من منطقة إىل منطقة
 

  هنا تتوفر خريطة أماكن العرض ف
  

ي ستفتح أبوابها ألول مرة منذ أكثر من عام الستضافة فيلم  
ي راديو سيتى

أعلن الحاكم أندرو م. كومو اليوم أن قاعة الموسيقى ف 
ي  يونيو.  19الليلة الختامية لمهرجان تريبيكا يوم السبت 

ي راديو سيتى
بسعة  بالنسبة لهذه الفعالية، ستعمل قاعة الموسيقى ف 

سيتم اإلعالن عن تفاصيل إضافية حول الفعالية التاريخية وعرض الليلة الختامية   لكامل. ٪ بحضور جمهور ملقح با 100
  قريًبا. 

  
ي أمريكا الشمالية منذ بداية جائحة )

ي وجاهي يقام ف 
-COVIDسيكون مهرجان تريبيكاهو أول مهرجان سينمائ 

ين، سيقدم المهرجان بتصميمه الجديد   (. 19 ي ذلك  وكاحتفال بالذكرى السنوية العشر
تجارب مشاهدة جديدة تماًما، بما ف 

ي مواقع مثل بيثر 
ي سيتم عرضها عثر   76عروض خارجية ف 

ي البيت وهي مجموعة جديدة مختارة من األفالم التى
و تريبيكا ف 

نت فقط.  ي واشنطن اإلنثى
ي مشح يونايتد باالس وف 

ي المرتفعات ف 
ا عالمًيا أول لفيلم "ف 

ً
  ستشهد ليلة افتتاح المهرجان عرض

ي الوقت ذاته. 
ي الهواء الطلق األخرى ف 

ي كافة أماكن العرض ف 
قام جون إم تشو بإخراج النسخة المعدلة من   وقد  هايتس وف 

ي نيويورك. 
اندا ف  ي الحائز عىل جائزة وهو فكرة وأنتاج لير  مانويل مثر

ي الموسيقى
  فيلم توئ 

  
ي  "مع استمرار انخفاض أعداد اإلصابات لدينا وت وقال الحاكم كومو

لقيح المزيد والمزيد من سكان نيويورك، يمكننا أن نبدأ ف 
ي جميع أنحاء   طي صفحة كوفيد ونتطلع إىل العودة إىل الوضع الطبيعي الجديد. 

كات ف  تعمل كافة الفعاليات واألماكن والشر
ي عالم ما بعد الوباء ومهرجان تريبيكا ليس استثناءً 

سيقدم مهرجان تريبيكا   . والية نيويورك عىل إعادة تصميم كيفية عملها ف 
ة لسكان نيويورك والزوار لعرض أفضل أفالم العام واالستمتاع بالعديد من الفعاليات والتجارب   ا جديدة ومثثر

ً
هذا العام طرق

ي ستتوج بحضور بجمهور ملقح بالكامل بسعة 
ي ستحدث والتى

.   100التى ي
ي قاعة الموسيقى التاريخية راديو سيتى

هذه   بالمائة ف 
ي واليتنا وإعادة االفتتاح سيجعل بقية العالم يعرف أن نيويورك عادت وأنها أفضل من أي وقت  خطوة كبثر 

ة إىل األمام ف 
 ."   مض 

  
كة   كة مهرجان تريبيكا والمدير التنفيذي لشر من جانبها، قالت جي   روزنتال، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشر

 اليوم وأردنا التأكد من أنه يمكننا الوصول إىل كافة أنحاء نيويورك. تريبيكا
ً
بدأ مهرجان   ، "إن مهمتنا التأسيسية أكثر صلة

، وهذا ما نهدف إىل القيام به مرة أخرى هذا العام لربط المجتمعات عثر المناطق اإلدارية الخمس  
ً
تريبيكا لجمع الناس سويا

ي إعداد ا
كات المحلية ي الوقت ذاته". جميعها ومشاركة تجربتنا ف    لمهرجانات بأمان ودعم الشر
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كة  فيه فقال  MSGوأما جيمس دوالن، الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لشر "هذه لحظة مهمة لقاعة الموسيقى  للبى

امه بتحقيق ذلك.  فيه ومدينة نيويورك ونحن ممتنون للحاكم كومو لقيادته والثى  ي وصناعة الثى
ي راديو سيتى

من خالل العمل  و  ف 
ي 
ي مهرجان تريبيكا السينمائ 

كائنا الرائعير  ف  نحن واثقون بأنه سيكون هناك جمهور كامل لفعالية نعلم بأنها   عن كثب مع شر
نىس 

ُ
ا خاًصا للغاية وال ت

ً
  ونأمل أن تمهد الطريق لآلخرين لمتابعة الطريق".   -ستكون حدث

  
ي أعقاب أحداث 

بتمثر حول فكرة أن الفنانير  ورواية القصص الرائعة يمكن أن تلهم األمل  س 11لقد تأسس مهرجان تريبيكا ف 
ي األوقات الصعبة. 

ا من أي   وتحدث التغيثر وتنشط المجتمعات ف 
ً
ين عاًما أصبحت رسالة تريبيكا أكثر صدق واآلن وبعد عشر

  وباء. وقت مض  وخاصة بعد عاٍم واجهت فيه نيويورك والعالم بأشه تحديات غثر مسبوقة بسبب ال

  
 مدتها    2021سيكون مهرجان تريبيكا 

ً
ا ومحادثة وعروض أدائية؛   250يوًما عثر مواقع متعددة مع أكثر من  12فعالية

ً
عرض
ي المناطق اإلدارية الخمس جميعها. 

نغ؛ وبرامج ف  ة عىل مشح ستوديوهات سثر كما سيضم المهرجان  خمس عروض مثثر
 إىل سلسلة من لقاءات حضور األفالم واحتفاالت الذكرى السنوية. إصدارات بودكاست ألول مرة عىل اإلطالق إ

ً
يتوقع   ضافة

ي   200يوًما بوجود أكثر من   12ضيف يمكنهم المشاركة عىل مدار  100,000المهرجان أن يصل إىل 
ي أماكن ف 

عرض ف 
ي ذلك: 

  الهواء الطلق بما ف 

  ذا باتري، مانهاتن •

ي بروكفيلد بليس، مانهاتن •
  ووترفرونت بليس ف 

  هدسون ياردز، مانهاتن •

ي حديقة نهر هدسون، مانهاتن  76بيثر  •
              ف 

  إمباير آوتلتس، ستاتير  آيالند •

و تيك كومونز، بروكلير   •   ميثى

  
ي أحياء مدينة نيويورك باستخدام شاشات عرض 

 ف 
ً
ة وكذلك ستؤدي برامج منطقة إىل منطقة إىل وجود المهرجان مباشر

ي عىل أحدث طراز بحجم 
ي البالد لوصل المجتمعات بتجربة   40سينمائ 

قدًما متنقلة، وهي أول شاشات عالية الدقة متنقلة ف 
لهم.  ي لمث  

ي الفناء الخلق 
: -إىل-قع أماكن عرض منطقة وتتضمن موا المهرجان ف    منطقة ما يىلي

  فالشينغ ميدوز كورونا بارك؛ شاط  روكواي؛ أستوريا بارك - كويث    •

  فان كورتالند؛ سوندفيو بارك والثى غالدوين بارك  -ذا برونكس  •

  مارين بارك - بروكلير   •

  
ائها دافعت تريبيكا عن كل من المواهب  فمنذ إنش  إن تريبيكا مكرسة لدعم الفنانير  والمخرجير  والمبدعير  بطرق مختلفة. 

ات المبتكرة وقدمت تقنيات وأفكاًرا جديدة من خالل العروض األوىل والمعارض والحوارات   الناشئة والقديمة ونظمت الخثر
اء التذاكر، يرجر زيارة والعروض الحية.   www.tribecafilm.com . لمزيد من المعلومات حول تريبيكا ولشر

  
ي اتخذها الحاكم كومو لتعزيز إعادة فتح االقتصاد بشكل أكثر نظًرا للتقدم 

ة التى يقوم هذا اإلعالن اليوم عىل التدابثر األخثر
ي حاالت )

ي التطعيمات واالنخفاض المستمر ف 
ولغاية يوم أمس، تلقى ما   تشفيات. ( ودخول المس COVID-19الكبثر ف 
ي نيويورك جرعة لقاح واحدة عىل األقل وأكمل  62نسبته 

  بالمائة سلسلة اللقاحات الخاصة بهم.  52بالمائة من البالغير  ف 
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