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 عروض بالية كبيرة للفنانين والعروض والمعرفة بفن الفالمنكو. يقدم على المستوى الدولي وكالة الفالمنكو هي منصة تروج 
: الرقص إتجاهات الفالمنكوتقليدية ورائدة( في جميع    في مجاالتفنانين )باالضافة إلى عدد من الصغيرة  وأيضاً عروض   

 وكالة  تنظم  .وغيرهاقرع والطبول وأدوات ال  بيانوكالمختلفة عزف  باإلضافة إلى أدوات(، طريقة عزفوالغناء وتوك )
 .في جميع أنحاء العالم ألشهر فناني الفالمنكو اإلسبانغنائية جوالت الفالمنكو 

 

 
 

 قرنا في إشبيلية مكان والدة فن الفالمنكو 
، الذي درس علوم الموسيقى في جامعة مدريد ترانكوسومن قبل الدكتور خايمي    2007وكالة الفالمنكو في سنة    تم تأسييس
( الفالمنكو منUniversidad Autónoma de Madridالمستقلة  في  الدكتوراة  تحّصل خايمي على شهادة  جامعة    (. 
مجلس المدينة في إشبيلية. أصبح خايمي المدير الثقافي في  وتلقّت رسالته جائزة من  (  University of Sevilleإشبيلية )

مله  جامعة لندن. بفضل تدريب خايمي المؤهل في مجال الفالمنكو وخبرته المهنية الواسعة التي تحّصل عليها من خالل ع
من كبير  عدد  مع  إسبانيا،     المستمر  في  الفالمنكو  في  االنتاج  مشاريع  إلى  باالضافة  الفالمنكو  وكاتوفّرالفنانيين  نصائح  لة 

كل من مقترحاتها الفنية للمهرجانات والمسارح ودور األوبرا في اعلى مستوى من الخبرة في  وتوصيات شاملة باألضافة إلى 
 جميع أنحاء العالم. 

 
تمكنت وكالة   الفالمنكو ضمن أعلى فئة من الفنون األدائية.فن  وعالوة على ذلك، فإن رؤية وكالة فالمنكو هي رفع ووضع  

الخبرةالفالمنكو   من  عاما  أكثر من خمسة عشر  لفن    في  قيمة  تعطي  األندلسية  أن  للثقافة  تمثيال  األكثر  الهوية  يشكل  الذي 
على    توفّروكالة الفالمنكو نصائح وتوصيات شاملة باألضافة إلى اعلى مستوى من الخبرةذلك،    وباالضافة إلىواإلسبانية.   

فن  إنتاجها والول مرة في إسبانيا، سواء في    تمند هذه المقترحات على معرفة عروض الفالمنكو التي  الدولية. وتستالمستوى  
 بينالي من إشبيلية وفي مهرجان خيريز فالمنكو.فالمنكو 
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وكالة الفالمنكو متخصصة في توزيع أفضل باليه الفالمنكو في  
مثل   العالم،  في  وبالتالي،  األندلسي إسبانيا،  الفالمنكو  باليه 

)الباليه الرسمي للحكومة األندلسية( أو باليه فالمنكو برشلونة. 
العروض   من  لكل  فالمنكو  وكالة  تروج  ذلك،  إلى  باإلضافة 

(، وكذلك فن الفالمنكو  سويت  التقليدية )مثل كارمن أو فالمنكو 
والكانتاوري  )الراقصات(،  والهالبور  والمعاصر،  الطليعي 

  ، وعازفي الجيتار وعازفي البيانو. وعالوة على ذلك، )المغنين(
فالمنكو    مقترحات قّدمنا  وكالة  حيث  والتأقلم،  بالمرونة  تنمتع 
خصيصا عروض   و  مصممة  عروض  مؤسسية  ألي  فعاليات 

مثل   في  لشركات  قدمنها  التي  باكارد الفعالية    هيوليت 
(Packard-Hewlett) والبيت الملكي في إسبانيا. 

 
 

أو  الوكالة    دعوة تمت   ليوبليانا  مهرجان  أو  فالندرز،  جنت  مهرجان  مثل  العالم،  أنحاء  جميع  في  مهمة  مهرجانات  في  فالمنكو 
األماكن ودور األوبرا، مثل المركز الوطني لدار  مهرجان بانكوك الدولي للموسيقى والرقص. وبالمثل، تعاونت مع بعض من أرقى  

(، أو متحف اآلغا خان  SIDC(، أو المسرح الكبير لمركز شنغهاي الدولي للرقص )NCPAأوبرا الفنون المسرحية في بكين )
 .)كندا(، أو تياترو كامبومور دي أوفييدو )إسبانيا(

 
 

ترانكوسو   يقدم خايمي   ، إلى ذلك  تعليمية،  ودروس  ودورات  ومؤتمرات    بتواضعباإلضافة  الحفل.    أيضاً ندوات  قبل  تنسيقات ما 
( في عمان  الملكية مسقط  دار األوبرا  الدولية، مثل  المؤتمرات  في عدد كبير من  أنه شارك  (، مهرجان فوردي ROHMلدرجة 

 ، رومانيا(. FITSللمسرح ) ( أو مهرجان سيبيو الدوليEFFEللموسيقى التقليدية والعالمية )النرويج، الفائزين بجائزة 
 

(  ISPA) الجمعية الدولية للفنون المسرحية علة عضويتها في في ائتالففالمنكو الوكالة تحافظ  ونتيجة اللتزامها بالفنون األدائية،
األدائية في آسيا . وفي الوقت نفسه، تشكل جزءا من دائرة األعمال التجارية لرابطة مراكز الفنون في الجمعية وتأدية اعمال منسقة

. وأخيرا، (EFA) ، وتعاونت تعاونا وثيقا مع أرقى المهرجانات في رابطة المهرجانات األوروبية(AAPPAC) والمحيط الهادئ
،  CINARS، في الصين APAP،SPAF  فالمنكو سنويا في المؤتمرات المرموقة للفنون األدائية مثلالتشارك وكالة 

Classical Next  ، ماباس ميركادو الثقافيفعالية (Mapas Mercado Cultural ) ، 
 (. Tanzmesse) تانزميسي ، وWOMEX  ،(Sibiu Performing Arts Market) سيبيو سوق الفنون المسرحية
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