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Хөтөлбөрийн тухай
НЭКСТ ЛЭВЕЛ хөтөлбөр нь

АНУ-ын Төрийн Департамент, Чапел
Хилл дэх Хойд Каролинагийн Их
сургууль болон Мэридианы Олон
улсын төвийн хамтын санаачлага
юм. Тус хөтөлбөрийн эрхэм зорилго
нь хип хоп хөгжим, бүжгээр
дамжуулан өөр хоорондоо ялгаатай
ард түмэн, олон нийтийн соёл
хоорондын олон талт, бүтээлч
солилцоог хөхүүлэн дэмжих явдал
юм.
Нэкст Лэвел хөтөлбөр нь нийгмийн
эмзэг бүлгийн олон нийт, хүүхэд
залуучуудад хүрч, хоёр долоо
хоногийн солилцооны хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэхийн тулд тухайн улс
дахь АНУ-ын Элчин сайдын яамд,
консулын газруудтай хамтарч
ажилладаг. АНУ-ын дөрвөн хип хоп
уран бүтээлч, багш нар орон нутгийн
зохих байгууллага, уран бүтээлч,
хөгжимчидтэй хамтран сургалт,
лекц-үзүүлэн тоглолт, мастер класс,
албан ба албан бус амьд тоглолт
зэргийг зохион байгуулдаг. Бүх

үйл ажиллагаа нь тухайн улс орны
ард түмэн болон Америк уран
бүтээлчдийг өөр хоорондоо мэдлэг
ур чадвар, үнэт зүйлс болон үзэл
бодлоо харилцан солилцоход нь
дэмжихийн хажуугаар тэдний
харилцан хүндэтгэлийг бэхжүүлэхэд
чиглэгддэг. Өдөр бүр хэдэн цагаар
үргэлжлэх сургалт нь хөгжмийн
болон энтрепренюр сэтгэлгээ, ур
чадварыг хөгжүүлж, зөрчилдөөнөөс
урьдчилан сэргийлэх стратегийг
эзэмшүүлэхийг зорьдог. Хөтөлбөрийн
төгсгөлд зохион байгуулах тоглолт
нь солилцооны хөтөлбөрийг дүгнэх
арга хэмжээ бөгөөд Америк уран
бүтээлчид мэргэжлийн өндөр
түвшний хөгжмийн зэмсгээ цаашдын
хөгжмийн сургалт, хөгжил дэвшилд
нь хувь нэмэр оруулах зорилгоор
орон нутгийн түншлэгч уран
бүтээлчдэд хандивладаг.
2014 оноос хойш Некст Лэвел
хөтөлбөр нь Алжир, Австрали,
Азербайжан, Бангладеш, Босни
ба Херцеговина, Бразил, Камбож,

Колумби, Хорват, Бүгд найрамдах
Доминикан улс, Египет, Сальвадор,
Гватемал, Энэтхэг, Индонез,
Мексик, Монтенегро, Марокко,
Мьянмар, Нигери, Сенегал, Серби,
Танзани, Тунис, Турк, Уганда,
Узбекистан, Зимбабве улсуудад орон
нутгийн уран бүтээлчдэд зориулж
АНУ-ын солилцооны хөтөлбөрийг
амжилттай зохион байгуулсан.
2019-2020 онд Нэкст Лэвел
хөтөлбөрийг Йордан, Орос, Монгол,
Этиоп, Перу, Боливи болон Непал
улсуудад хэрэгжүүлэх болно.

Холбогдох нийгмийн
сүлжээний сувгууд:

Монголд
ажиллах баг
Аарон DJ A-L Ладлей

Стантмэн
Эксесс
A. Билли Фрий
Али Ризви
Кейн Смего

Ди-Жей
Аарон Ладлей
Бийтмейкэр
“Ди-Жей Эй-Эл” хочит Аарон Ладлей нь Паблик
Энеми, Жорж Клинтон, Ди-Жей Кюберт
зэрэг алдартнуудтай нэгэн дор тайзнаа бүтээл
туурвиж, Кэмп Лөү, Родни О, Садат Экс зэрэг
олон уран бүтээлчдийн хөгжмийн продюсерийг
хийсэн дэлхийд алдартай, аялан тоглогч ДиЖей юм. Тэрээр сүүлийн арван хэдэн жил
дотоод, гадаадын хөгжмийн ертөнцөд нөр их
хөдөлмөрлөсний үр дүнд хамгийн авъяастай,
нэр хүндтэй, олны таашаал хүртсэн Ди-Жей,
продюсер болсон.
Ди-Жей Эй-Эл өөрийн төрсөн нутаг болох
Колорадо мужийн Денверт хөгжмийн хичээл
тогтмол заагаад зогсохгүй, шинээр төрөн гарч
буй залуу уран бүтээлчдэд мэдлэг, ур чадвараа
харамгүй хайрладаг алсын хараатай соёлын
зүтгэлтэн юм. Ололт амжилтандаа эрдэлгүй,
уран бүтээлдээ хувиршгүй сэтгэлээр ханддаг
Ди-Жей Эй-Элийн хөгжимд зориулсан сэтгэл
зүрх, ажлын өндөр ёс зүй нь ирээдүйд эгшиг
аялгууг нь хөглөж, карьерийг нь удирдан
залах нь гарцаагүй.

Холбогдох нийгмийн сүлжээний
сувгууд:

Эй-Эл

Стантмэн
Бүжигчин
Стантмэн 1993 оноос бүжиглэж эхэлсэн бөгөөд
1996 онд брейк бүжиг сонирхож эхэлжээ. 1990ээд онд тэрээр АНУ даяар аялан хип хоп бүжгийн
тэмцээнд оролцож, үзүүлэн тоглолт хийсэн байна.
2000 онд “Стантс” олон улсад алдартай Стайл
Элементс Крю хамтлагт бүжигчнээр ажиллаж,
улмаар АНУ-ын Бүх оддын багт гишүүнээр элсч,
Парис, Лондон хотуудад тэмцээнд оролцож,
Мексик болон Европын орнуудаар тоглолт
хийжээ. Тэрээр “Эх сурвалж” (The Source), Японы
“Бүжигчин хүний жаргал” (Dancers Delight), ЭсПи
(SP) болон Вайб (Vibe) зэрэг сэтгүүлд өгүүлэл,
нийтлэл хэвлүүлсэн туршлагатай.
2002 оноос Стантмэн Аризона мужийн Финикс
хотод орон нутгийн Фьюрюс Стайлс Крю
хамтлагтай хамтран төрөл бүрийн бүжгийн
хичээл зааж эхэлсэн бөгөөд Аризона Мужийн их
сургуулийн харъяа “Бүжиглэцгээе” хамтлагийн
гишүүн болсон. Түүнчлэн “Хичээлийн дараах
бүх одод” (After School All-Stars) нэртэй ашгийн
бус, төрийн бус байгууллагатай хамтран дунд
сургуулийн сурагчдад бүжиг зааж, туршлагаасаа
хуваалцдаг байжээ. Тэрээр одоо ч Стайл Элементс
Крю болон Фьюрюс Стайлс Крюгийн идэвхтэй
гишүүн бөгөөд өөрийн OSA нэртэй хувцасны
брэндийн бизнес эрхэлж байна.

Холбогдох нийгмийн сүлжээний
сувгууд:

Эксесс
Ди-Жей
Эксесс бол пянз зурагчдын хөгжмийн ертөнцийн
анхдагч уран бүтээлч юм. Тэрээр 2000 оны Олон
улсын пянз тоглуулагчдын холбооны (ITF) АНУын шилдэгүүдийн төрлийн аварга бөгөөд Барууны
ертөнцийн пянз зурагчдын аваргаар мөн тодорч
байжээ. Эксесс хөгжмийн аливаа хил хязгаарт
баригдахаас татгалзаж ирсэн бөгөөд цаг ямагт
хөгжмийн продакшн, төрөл жанр болон тоглолтын
хоорондын зааг ялгааг арилгахуйц шинэлэг,
бүтээлч арга замыг эрэлхийлдэг нэгэн юм.
Пянз тоглуулагчийн ард үзүүлэх Эксессийн ур
чадвар нь түүнд жилийн топ 100 электроник
хөгжмийн уран бүтээлч, шилдэг хөгжимчин
шалгаруулдаг URB сэтгүүлийн “Дараагийн шилдэг

100″ дугаарт, түүнчлэн “Скрач” (Scratch), “Эх
сурвалж” (The Source), XXL, болон “Фейдэр”
(Fader) зэрэг сэтгүүлүүдэд бичигдэх зэргээг алдар
цууг авч ирсэн байна.

Холбогдох нийгмийн сүлжээний
сувгууд:

A. Билли Фрий

Эм-Си

A. Билли Фрий бол хотод төрж өссөн, цөлийн бүсэд
амьдардаг дуучин, Эм-Си, Ди-Жей, бийтмейкэр
юм. Түүний дууны төрөл нь хип хоп, сөүл болон
электроник хөгжмийн урсгалыг хольсон өвөрмөц
нэгдэлээс үүсэлтэй. A. Билли Фрий төрөл бүрийн
хип хоп болон дэлхийн улс орнуудын уламжлалт
хөгжмийн төрлөөр дуулж Чикагод хөгжмийн
карьерээ эхлүүлсэн бөгөөд Латин Америк / Латино
судлал чиглэлээр бакалаврын зэргээ хамгаалж,
ДеПол их сургуулийн Олон нийтэд түшиглэсэн
үйлчилгээнд суралцах Стийнсийн төвд Оюутны
хөгжил хариуцсан зохицуулагч бөгөөд олон

Холбогдох нийгмийн сүлжээний
сувгууд:

нийтийн нөлөөллийн ажилтнаар ажилладаг
байна. Тэрээр сүүлийн арав гаруй жил АНУ-ын
баруун өмнөд мужийн элсэн цөлд амьдарч өөрийн
дуу хоолойгоороо дамжуулан хот суурин газар
болон хилийн дээсийн аль алиных нь өвөрмөц
элементүүдийг төлөөлүүлэн эгшиглүүлж байна.
Удахгүй сонсогчдын сонорыг мялаах Токиогийн
үүрийн гэгээ рекордсд (Tokyo Dawn Records)
бичүүлсэн “I Luma” нэртэй бүрэн хэмжээний дууны
цомог нь бид бүхэн өөрсдийн дотоод ертөнцийг
хувирган өөрчлөхийг зорьсноор хэрхэн гадаад
ертөнцөө хувьсган өөрчилж болдогийн гэрч болох
юм.

Али
Али Ризви
Видеографикч
Али И. Ризви бол Пулицерийн шагналт,
Эммигийн шагналд нэр дэвшсэн бүтээлч
сэтгэлгээ, авъяас чадвараараа дэлхийд
гайхагддаг, нийслэл Вашингтон хотод оршин
суудаг баримтат кино бүтээгч уран бүтээлч
юм. Ризви уран бүтээлээрээ дэлхийн өнцөг
булан бүрийн олон янзат бодит болон уран
зөгнөлт амьдралын түүхийг өгүүлдэг. Юуны
өмнө кино бүтээгчийн хувьд тэрээр бусдыг
сонсохыг урьтал болгодог ч, эгэл жирийн
өдөр тутмын хэмнэлээс юу нь бидэнд туйлын
үнэ цэнэтэй вэ гэдгийг эелдэг зөөлнөөр
гаргаж ирэхийг зорьдог. Өнгөрсөн хугацаанд
тэрээр томоохон брэнд, уран бүтээлчидтэй
болон ESPN, Дисней, MTV, ABC, МкКлачи
(McClatchy) дүрс бичлэгийн лаборатори, Nat
Geo болон бусад дэлхийд алдартай компаниуд
дээр сэтгүүлзүйн олон төслүүд дээр ажилласан
туршлагатай. Ризви Хьюстон-Даунтауны
их сургуульд бакалаврын зэрэг хамгаалж,
улмаар ДеПол их сургуульд Дижитал кино
театр чиглэлээр магистрын зэрэг хамгаалжээ.

Холбогдох нийгмийн сүлжээний
сувгууд:

Кейн

Смего

Аяллын менежэр

Нэкст Лэвел хөтөлбөрийн туслах захирал Кейн
Смего нь олон улсаар аялан тоглолт хийдэг яруу
найрагч, Эм-Си, сургагч багш бөгөөд Үндэсний
яруу найргийн шилдэг оролцогч юм. Тэрээр
Зимбабве дахь Нэкст Лэвел хөтөлбөрийн төгсөгч
бөгөөд Тайланд, Бразил, Марокко, Камбож,
Гватемал болон Бүгд найрамдах Доминикан улс
дахь Нэкст Лэвел хөтөлбөрийн аяллын менежэрээр
ажиллаж байсан туршлагатай.
Хөгжмийн студид харъяалагддаг уран бүтээлчийн
хувьд Кейн нь Грэммигийн шагналт дуучин Кинг
Мэзийн “Миний үүрдийн тэмүүлэл” (My Everlasting
Zeal) нэртэй анхны цомогт дуугаа бичүүлсэн бөгөөд
түүний Жи. Ямазаватай хамтран дуулсан “North
Cack” дуу нь 2017 оны 5-р сард Spotify Viral-ийн
шилдэг 50 дууны жагсаалтанд орсон байна. Энэ
дууны клип нь BET Jams дээр гарсан бөгөөд улмаар
Нью-Йорк хотын Харлемд зохион байгуулагддаг

Хип хоп фестивалийн Шилдэг клипийн шагналыг
хүртжээ.
Түүний “Уушиг, агаарын сүм” (Temples of Lung and
Air) нэртэй ганц хүний гоцлол шоу нь Хип хоп
театрт рэп, яруу найраг, бийтбокс болон хүүрнэл
зохиолыг хослуулсан уран бүтээл юм. Тус шоуны
нээлт нь 2018 онд “Жүжгийн зохиолчдын урын
сан компани” (Playmakers Repertory Company) дээр
болсон бөгөөд 2019 оны 10-р сард Нью-Йорк хотод
болох Юнайтед Соло Фестивалын үеэр үзэгч олны
хүртээл болгож тоглуулахаар шалгарчээ. Хойд
Каролина мужийн Дюрамын уугууль Кейн одоогоор
Калифорни мужийн Лос Анжелес хотод амьдардаг.

Холбогдох нийгмийн сүлжээний
сувгууд:

Түншлэгчид
АНУ-ын Төрийн Департаментын Боловсрол соёлын асуудал эрхэлсэн
товчоо (БСАЭТ) нь төрөл бүрийн эрдэм шинжилгээний, соёлын, хувийн
хэвшлийн, мэргэжлийн болон спортын солилцооны хөтөлбөрүүдээр
дамжуулан олон улсын улс хоорондын харилцан ойлголцлыг хөхиүлэн
дэмждэг. Эдгээр олон улсын солилцооны хөтөлбөрт Америкийн Нэгдсэн
Улс болон дэлхийн 160 гаруй улс орны төрөл бүрийн салбарын хүүхэд
залуус, оюутан сурагчид, багш сурган хүмүүжүүлэгчид, уран бүтээлчид,
тамирчид болон залуу манлайлагчид оролцдог. БСАЭТ-ны солилцооны
хөтөлбөрийг төгсөгчид дэлхийн өнцөг булан бүрт амьдарч буй сая гаруй
иргэд байгаагийн дотор 50 гаруй Нобелын шагналтан, 320 гаруй одоогийн

Чапел Хилл дэх Хойд Каролинагийн Их сургуулийн Урлаг, хүмүүнлэгийн
ухааны институт (УХУИ) нь хувь заяа, зорилго нэгт коммюнити буюу
олон нийтийг бүрдүүлж, манлайллыг хөгжүүлснээр тэд чадавхи, чадамжаа
бүрэн дүүрэн ашигладаг болохын тулд тэнхимийн бие бүрэлдэхүүнийг
эрхмэдэлжүүлж, чадавхжуулдаг. УХУИ нь эрдэм шинжилгээний бага
хурал, лекц болон нээлттэй яриа хэлэлцүүлгийг ивээн тэтгэдэг Тэнхимийн
тэтгэлэгт хөтөлбөрөөр дамжуулан эрхэм зорилгодоо хүрэхийг зорьдог. Тус
Институт нь Эрдэм шинжилгээний манлайллын хөтөлбөрөөр дамжуулан
одоогийн болон ирээдүйн их дээд сургуулийн манлайлагч, удирдагчдыг
бэлтгэж, тэднийг дэмждэг. Түүнчлэн Институт нь эрдэм шинжилгээний
бүх шатны тэнхимийн гишүүдэд зориулсан дагалдан сургах сүлжээг бий
болгодог Тэнхимийн хөтөлбөрүүдээр дамжуулан коммюнити буюу олон
нийтийг хөхиулэн дэмждэг.

Сүүлийн 55 гаруй жилийн хугацаанд Мэридианы Олон улсын төв нь
солилцооны хөтөлбөр, соёл ба сургалтаар дамжуулан АНУ-ын болон олон
улсын манлайлагч, удирдагчдыг дэлхий дахины өмнө тулгамдаж буй
сорилыг даван туулж, таатай боломжуудыг ашиглахад нь бэлтгэсээр ирсэн.
Соёлын дипломат ёсны төлөөх Мэридианы Төв нь урлаг соёлын үзэсгэлэн,
солилцооны хөтөлбөр, уулзалт форум, төрийн ба хувийн хэвшлийн
түншлэл, боловсролын санаачлага болон олон нийтийн хүрч очих ажил
зэргээр дамжуулан үзэгч олонд хүрэхийн тулд урлаг, хөгжим, бүжиг,
хоол, кино зэрэг соёлын арга хэмжээ зохион байгуулсны үр дүнд хоёр орны
хувь хүмүүс болон олон нийт нийтлэг сонирхол, хүсэл эрмэлзлээ олж, хоёр
орны ард түмний харилцаа холбоог улам тогтворжуулж, чин сэтгэлийн
харилцан хүндэтгэлийг бэхжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулж байна.

