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Toronto’s Harbourfront Centre
235 Queens Quay West,
Toronto, Ontario
Canada M5J 2G8

ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﯿﺮﮔﺎن ،ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره اﯾﺮاﻧﯽ در ﺟﻬﺎن ،ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﯿﺎد ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺗﯿﺮﮔﺎن و ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎرﺑﺮ ﻓﺮاﻧﺖ ﺳﻨﱰ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺟﺸﻦ ﺗﯿﺮﮔﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﻃﯽ ﻫﻔﺖ
ﺳﺎل اﺧﯿﺮ و ﺑﺎ ﻫﺰاران ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻼش داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ی ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﯿﺮﮔﺎن  ،٢٠١٣ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع »اﻣﯿﺪ« و اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ از اﺳﻄﻮره »آرش« ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮرﺑﯿﺶ از  ١٥٠ﻫرنﻣﻨﺪ
اﯾﺮاﻧﯽ و ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ٣٠٠ ،داوﻃﻠﺐ ،و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ  ۱۲۰٫۰۰۰ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﯿﺮﮔﺎن  ٢٠١٣ﻣﻨﺘﺨﺒﯽ اﺳﺖ از ﺑﯿﺶ از  ۹۰ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫرنی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،رﻗﺺ ،ﺗﺌﺎﺗﺮ ،ﺳﯿﻨام ،ﺷﻌﺮ،
داﺳﺘﺎن  ،ﻫرنﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ،ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ،
ﮔﺎﻟﺮی ﻫﺎی منﺎﯾﺸﯽ ،ﻏﺬاﻫﺎی ﻟﺬﯾﺬ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﺎزارﭼﻪ ﺳﻨﺘﯽ از ﺑﺨﺸﻬﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
متﺎﻣﯽ ﮔﺮوﻫﺎی ﺳﻨﯽ از ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی راﯾﮕﺎن

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﻠﯿﺘﯽ

 ٪٩٠ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﯿﺮﮔﺎن ٢٠١٣
راﯾﮕﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ورود ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
راﯾﮕﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺷام
ﻗﺒﻞ از ﴍوع ﻫﺮﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارد.
ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ ﺟﺪول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺮاﺟﻌﻪ
منﻮده و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ
اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺨﺼﻮص
ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻖ ورود ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
راﯾﮕﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ زﻣﺎن ﺣﻀﻮر ﺷام
ﻗﺒﻞ از ﴍوع ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﻠﯿﺘﯽ ﺗﯿﺮﮔﺎن ٢٠١٣ﺑﻪ ﴍح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

١

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﺗﯿﺮﮔﺎن

ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ،اﺟﺮای رواﯾﯽ اﭘﺮای آرش ﮐامﻧﮕﯿﺮ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ١٨ﺟﻮﻻی ﺳﺎﻋﺖ  ٨ﺷﺐ

 ٢ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ

ﺷﺎﻫﺮخ ﻣﺸﮑﯿﻦ ﻗﻠﻢ و ﮔﺮدآﻓﺮﯾﺪ )رﻗﺺ منﺎﯾﺸﯽ(

ﺟﻤﻌﻪ  ١٩ﺟﻮﻻی ﺳﺎﻋﺖ  ٨ﺷﺐ
ﺷﻨﺒﻪ  ٢٠ﺟﻮﻻی ﺳﺎﻋﺖ  ٤ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ٢١ﺟﻮﻻی ﺳﺎﻋﺖ  ٥ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ

٣

ﺣﺎﻣﺪ ﻧﯿﮏ ﭘﯽ
)ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ(

ﺷﻨﺒﻪ  ٢٠ﺟﻮﻻی ﺳﺎﻋﺖ  ٥:٣٠ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ٢١ﺟﻮﻻی ﺳﺎﻋﺖ  ٣:٣٠ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ

۴

دﻻرا ﺗﯿﻮ

٥

ﺳﭙﯿﺪه رﯾﯿﺲ ﺳﺎدات و ﮐﯿﺎ ﻃﺒﺴﯿﺎن

ﺣﻮری ،رﻗﺺ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻓﻼﻣﯿﻨﮑﻮ
ﺷﻨﺒﻪ  ٢٠ﺟﻮﻻی ﺳﺎﻋﺖ  ٨ﺷﺐ
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ٢١ﺟﻮﻻی ﺳﺎﻋﺖ  ٢ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
)ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﯾﺮان(

ﺟﻤﻌﻪ  ١٩ﺟﻮﻻی ﺳﺎﻋﺖ  ٨:٣٠ﺷﺐ
ﺷﻨﺒﻪ  ٢٠ﺟﻮﻻی ﺳﺎﻋﺖ  ٨:٣٠ﺷﺐ

ﺣﻀﻮری
235 Queens Quay West, Toronto

ﺗﻠﻔﻨﯽ
416-973-4000 press 1

آﻧﻼﯾﻦ
http://tirgan.ca/ticketed-events
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ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در دوران ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮاره ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی اﻃﺮاف
ﻫﺎرﺑﺮﻓﺮاﻧﺖ ﺳﻨﱰ در دﺳﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزی اﺳﺖ  .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ از وﺳﺎﯾﻞ
ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺎرﺑﺮﻓﺎﻧﺖ ﺳﻨﱰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
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ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﱰ درﺑﺎره ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺎرﺑﺮﻓﺮاﻧﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ازداوﻃﻠﺒﺎن
ﺗﯿﺮﮔﺎن در ﻣﺤﻞ ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی  ٤١٦-٩٥٤-٥٥٩٦ﯾﺎ
 ٤١٦-٩٧٣-٤٢٦٤متﺎس ﺣﺎﺻﻞ منﺎﯾﯿﺪ.

a Ave.

y

xp

ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺎرﺑﺮﻓﺮاﻧﺖ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺎﳌﻨﺪان و ﺑﺎزدﯾﺪ
ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ دارای اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻻزم اﺳﺖ .اﮔﺮ از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی »وﯾﻞ ﺗﺮﻧﺲ«
) (Wheel Transاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ

اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وﯾﻠﭽﺮ در متﺎم ﺳﺎﻟﻦ
ﻫﺎی ﺗﺌﺎﺗﺮ درﺻﻮرت ﻫامﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﯿﺮﮔﺎن در
ورودی ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻬﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﺤﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ
ﻧﺸﺴنت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﮑﺎن
اﺟﺎره ﯾﺎ ﻗﺮض وﯾﻠﭽﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﻮده و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ وﯾﻠﭽﺮ
ﺟﻬﺖ اﻣﻮر اورژاﻧﺲ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

Spadin

ﻣﱰو ﺗﯽ ﺗﯽ ﺳﯽ ) (TTCرا ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺳﻮار ﺷﺪه
و در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﯾﻮﻧﯿﻮن ) (Unionﭘﯿﺎده ﺷﻮﯾﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ
ﺗﺮاﻣﻮای ﺷامره  ۵۰۹ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺎرﺑﺮﻓﺮاﻧﺖ ﺳﻨﱰ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ.
اﯾﺴﺘﮕﺎه »ﻫﺎرﺑﺮﻓﺮاﻧﺖ ﺳﻨﱰ« روﺑﺮوی ﺳﺎﺧﺘامن اﺻﻠﯽ اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺤﻞ ﺑﺮای ﭘﯿﺎده ﺷﺪن ﮔﻮﺷﻪ ﺷامل ﴍق اﺳﮑﻠﻪ ﻣﺮﮐﺰی
ﯾﻮرک اﺳﺖ  .ﺷﯿﺐ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ در آن ﻣﺤﻞ ﺗﺮدد را ﺟﻬﺖ
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﮑﻠﻪ ﯾﻮرک آﺳﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﮔﺮ از وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺎرﺑﺮﻓﺮاﻧﺖ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺷام را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺣﻖ ﺗﻘﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ زﻣﺎن ورود ﺷام اﺳﺖ .ﺟﻬﺖ ﭘﺎرک اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﺧﻮد ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺳﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ
ﭘﺎرک ﺧﻮدرو ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی اﺳﮑﻠﻪ ﻣﺮﮐﺰی و ﻣﺠﺎورت ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده
منﺎﺋﯿﺪ .ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺤﻞ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ.
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ﻇﺮﻓﯿﺖ )ﻧﻔﺮ زﻣﺎن(
٢٠:٠٠
٢٠:٣٠
٢١:٠٠
٢١:٣٠
٢٢:٠٠
٢٢:٣٠
٢٣:٠٠
١٢:٠٠
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١٨:٣٠
١٩:٠٠
١٩:٣٠

Miss Lou's Room

Lakeside Terrace

١٠٠

٢٥٠

ﻓﻀﺎی ﺳﻮم

منﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫرنﻫﺎی
ﺗﺠﺴﻤﯽ

ﭘﺮوژہ ﻫرنی-
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ اﻣﯿﺪ

٢٠:٠٠
٢٠:٣٠

ﭼﺎی و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ
اﯾﺮاﻧﯽ در
ﺑﺎزارﭼﻪ اﯾﺮاﻧﯽ
ﻋﺮﺿﻪ ﻏﺬاﻫﺎی
ﭼﺎﯾﺨﺎﻧﻪ ﺳﻨﺘﯽ
)ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ،
اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ۶
ﺗﻬﺮان
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ،
رﺳﺘﻮران
)ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری
ﺟﻮاﻫﺮات(... ،
ﮔﺮوه ﻧﺎرﻧﺞ(

٢١:٠٠
٢١:٣٠
٢٢:٠٠
٢٢:٣٠

ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ ﻫرنﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﻨام
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﺷﺠﺎع آذری ،ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎط و ﺑﺎﺑﮏ

اﻣ

ﮔﺎﻟﺮی ﻋﮑﺲ

ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ
اﻣﯿﺪ
)ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺎﻓﻪ
ﻟﯿﺖ(

* ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺘﺎره دار ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﻠﯿﺖ دارﻧﺪ
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ﮐﺎرﮔﺎه آﺷﭙﺰی
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺠﻤﻪ ﺑﺎمتﺎﻧﻘﻠﯿﭻ
ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﯽ

ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﯿﺮو رواﻧﯿﭙﻮر

اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﺮغ ﺗﻮﺳﻂ دﮐﱰ ﻟﯿﻠﯽ اﻧﻮر
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن

ﺳﺎﺧﺖ ﭼﯿﻦ

ﭘﺮوژہ ﻫرنی-
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ اﻣﯿﺪ

اﺟﺮای ﴎود دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ
ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮔﺮوه ﴎو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن
ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﺎزﻫﺎی ﮐﻮﺑﻪ ای ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﭘﺎزل ﻧﻘﺸﻪ
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺻﻮرت ﭼﺎی و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ
ﮐﺎرﮔﺎه رﻗﺺ
ﻗﺼﻪ ﺧﻮاﻧﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن
اﯾﺮاﻧﯽ در
ﻓﺎرﺳﯽ
ﭼﺎﯾﺨﺎﻧﻪ ﺳﻨﺘﯽ

رﻗﺺ

ﺗﻬﺮان
)ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری
ﮔﺮوه ﻧﺎرﻧﺞ(

ﻓﯿﻠﻢ
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ﻓﻀﺎی ﺳﻮم

منﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫرنﻫﺎی
ﺗﺠﺴﻤﯽ

ﮔﺎﻟﺮی ﻋﮑﺲ

ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ
اﻣﯿﺪ
)ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺎﻓﻪ
ﻟﯿﺖ(

ﺑﺎزارﭼﻪ اﯾﺮاﻧﯽ
ﻋﺮﺿﻪ ﻏﺬاﻫﺎی
)ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ،
اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ۶
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ،
رﺳﺘﻮران
ﺟﻮاﻫﺮات(... ،

منﺎﯾﺶ ﺧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻫرنمنﺎﯾﯽ وﯾﺪا ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ

رواﺑﻂ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ
ﺳﺨرنان دﮐﱰ ﮐﺎوه ﻓﺮخ
ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺎﻣﮏ اﺳﮑﻨﺪری
ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ،ﺣامﺳ ٔﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﯾﺮاﻧﯽ
ﺳﺨرنان ﺣﻤﯿﺪ رﺣامﻧﯿﺎن

اﻣ

ﮐﻨﴪت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﺮدی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮﻣﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ
ﮔﺮوه دﯾﻼن

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎب »در ﺳﺎﯾﻪ ﺷﯿﺮ«
ﺗﻮﺳﻂ دﮐﱰ ﻓﺮﯾﱪز ﻣﺨﺘﺎری

ﻏﺬا
ﺑﺎزار

٢١:٠٠
٢١:٣٠
٢٢:٠٠
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ﺳﺨرناﻧﯽ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﮐﺎرﮔﺎه
منﺎﯾﺶ
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ﻫرنﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﻣﺮاﺳﻢ
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ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮدﮐﺎن
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ﮐﺎرﮔﺎه آﺷﭙﺰی

ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺠﻤﻪ ﺑﺎمتﺎﻧﻘﻠﯿﭻ

ﺳﺎﺧﺖ ﭼﯿﻦ

ﭘﺮوژہ ﻫرنی-
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ اﻣﯿﺪ

ﭼﺎی و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن
اﯾﺮاﻧﯽ در
اﺟﺮای ﴎود دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ
ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮔﺮوه ﴎو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﺎﯾﺨﺎﻧﻪ ﺳﻨﺘﯽ
ﻓﻀﺎی ﺳﻮم
ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﺎزﻫﺎی ﮐﻮﺑﻪ ای ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﭘﺎزل ﻧﻘﺸﻪ
ﺗﻬﺮان
منﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫرنﻫﺎی
ﺑﺎزارﭼﻪ اﯾﺮاﻧﯽ
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺻﻮرت
ﺗﺠﺴﻤﯽ
ﮐﺎرﮔﺎه رﻗﺺ
ﻋﺮﺿﻪ ﻏﺬاﻫﺎی
)ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری )ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ،
ﻗﺼﻪ ﺧﻮاﻧﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن
اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ۶
ﮔﺮوه ﻧﺎرﻧﺞ(
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ،
ﻓﺎرﺳﯽ
رﺳﺘﻮران
ﺟﻮاﻫﺮات(... ،

ارزش ردﯾﻒ ،دﺳﺘﮕﺎه ،ﯾﺎ ﻣﻘﺎم در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
اﯾﺮاﻧﯽ  -ﺳﺨرنان دﮐﱰ ﻟﻮﯾﺪ ﻣﯿﻠﺮ

ﮔﺎﻟﺮی ﻋﮑﺲ

ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ
اﻣﯿﺪ
)ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺎﻓﻪ
ﻟﯿﺖ(

٠٠

منﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫرن
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Brewer

ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ،ﺣامﺳ ٔﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺨرنان منﺎﯾﺶ ﺧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻫرنمنﺎﯾﯽ وﯾﺪا ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ
ﺣﻤﯿﺪ رﺣامﻧﯿﺎن
ﻫرن ﴍق در ﺗﺠﺴﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﺣﺮﮐﺎت ﻣﻮزون  -ﺳﺨرنان ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﺟﺎن

ﮐﻨﴪت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﺮدی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮﻣﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه دﯾﻼن

منﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫرن

اﻣ

منﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫرن

ﻣﮑﺎن
Marilyn

٢٠

Brigantine Room

Redpath

٣٢٥

West Jet

٣٢٥

ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﻗﺴﻤﺖ اول
ﺳﺨرناﻧﯽ ﻫﺎ*

Studio Theater

Fleck

Enwave

١٩٦

٤٤٦

٣٥٠

ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﻗﺴﻤﺖ دوم
رواﯾﺖ اﭘﺮاﯾﯽ آرش ﮐامﻧﮕﯿﺮ*
ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم
ﮔﺮوه ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻠﺮد وﯾﮋن

رﻗﺺ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫرنمنﺎﯾﯽ ﮔﺮوه رﻗﺺ اودﻻر
ﮐﻨﴪت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻌﺎﴏ و منﺎﯾﺸﯽ رﻋﻨﺎ ﻣﻨﺼﻮر
و ﮔﺮوه ﮐﺎرﻣﻨﺪان

ﺗﮑﻨﻮازی ﮔﯿﺘﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻧﻠﯽ ﺟامل

ﮐﻨﴪت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ رپ
ﺳﺎﯾﻪ اﺳﮑﺎی

ﮐﻨﴪت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ
ﮔﺮوه ﻋﺠﻢ

رﻗﺺ منﺎﯾﺸﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
ﺑﺎ ﻫرنمنﺎﯾﯽ ﺷﺎﻫﺮخ ﻣﺸﮑﯿﻦ ﻗﻠﻢ ،ﮐﺮن
ﮔﻨﺰاﻟﺰ و ﮔﺮدآﻓﺮﯾﺪ*

ﮐﻨﴪت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﭙﯿﺪه رﺋﯿﺲ ﺳﺎدات ،ﮐﯿﺎ ﻃﺒﺴﯿﺎن و
ﮔﺮوه ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ*

منﺎﯾﺶ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻓﯿﻠﻤﻬﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎط

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺒﺎﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ دی ﺟﯽ ﺗﺒﺎ )رادﯾﻮ ﺟﻮان(

منﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ »زﻧﺎن ﺑﺪون ﻣﺮدان«
ﺑﻬﻤﺮاه ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮدان ﻓﯿﻠﻢ ،ﺷﯿﺮﯾﻦ
ﻧﺸﺎط

ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻄﯿﺮ
ﮐﺎرﮔﺎه منﺎﯾﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻬﯿﻞ ﭘﺎرﺳﺎ
رﻗﺺ ﻣﺤﻠﯽ و ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﻣﺪرن

اراﺋﻪ رﻗﺼﻬﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺤﻠﯽ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه
ﺑﺎﻟﻪ ﻣﻠﯽ ﭘﺎرس وﻧﮑﻮور

ﮐﻨﴪت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﺮدی و ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﮔﺮوه وﺻﺎل

منﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﺎرﺗﻮﻧﯽ  ۱۰۰۱ﺷﺐ ﺑﻬﻤﺮاه ﭘﺮﺳﺶ و
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﺎن ﻓﯿﻠﻢ ،ﻋﻠﯽ ﺟﺘﺎ و ﺷﺒﻨﻢ رﺿﺎﺋﯽ
ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ دف ﺗﻮﺳﻂ آراز ﻧﺎﯾﺐ ﭘﺎﺷﺎﯾﯽ

رﻗﺺ منﺎﯾﺸﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
ﺑﺎ ﻫرنمنﺎﯾﯽ ﺷﺎﻫﺮخ ﻣﺸﮑﯿﻦ ﻗﻠﻢ ،ﮐﺮن
ﮔﻨﺰاﻟﺰ و ﮔﺮدآﻓﺮﯾﺪ*

منﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﺎرﺗﻮﻧﯽ  ۱۰۰۱ﺷﺐ ﺑﻬﻤﺮاه ﭘﺮﺳﺶ و
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﺎن ﻓﯿﻠﻢ ،ﻋﻠﯽ ﺟﺘﺎ و ﺷﺒﻨﻢ رﺿﺎﺋﯽ

ﮐﻨﴪت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ
ﺑﺎﺑﮏ ﺗﻘﯽﺧﺎﻧﯽ و ﺳﻮﳌﺎز ﭘﯿامﯾﯽ

ﮐﻨﴪت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻌﺎﴏ و منﺎﯾﺸﯽ رﻋﻨﺎ ﻣﻨﺼﻮر
و ﮔﺮوه ﮐﺎرﻣﻨﺪان
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﮔﯿﻠﮑﯽ ﺑﺎ ﻫرنﻣﻨﺪی ﺷﯿﻼ ﻧﻬﺮور

ﺗﮑﻨﻮازی ﮔﯿﺘﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻧﻠﯽ ﺟامل

ﮐﻨﴪت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ رپ
ﺳﺎﯾﻪ اﺳﮑﺎی

ﮐﻨﴪت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ
ﮔﺮوه ﻋﺠﻢ

منﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ای از ﻣﺎﮔﺎدان

ﮐﻨﴪت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ
ﮔﺮوه ﺣﺎﻣﺪ ﻧﯿﮏ ﭘﯽ*

ﺣﻮری
رﻗﺺ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻓﻼﻣﻨﮑﻮ
ﺑﺎ ﻫرنمنﺎﯾﯽ دﻻرا ﺗﯿﻮ*

ﮐﻨﴪت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﭙﯿﺪه رﺋﯿﺲ ﺳﺎدات ،ﮐﯿﺎ ﻃﺒﺴﯿﺎن و
ﮔﺮوه ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ*

منﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ »زﻧﺎن ﺑﺪون ﻣﺮدان«
ﺑﻬﻤﺮاه ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮدان ﻓﯿﻠﻢ ،ﺷﯿﺮﯾﻦ
ﻧﺸﺎط

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺒﺎﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ دی ﺟﯽ ﺗﺒﺎ )رادﯾﻮ ﺟﻮان(

ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ دف ﺗﻮﺳﻂ آراز ﻧﺎﯾﺐ ﭘﺎﺷﺎﯾﯽ

منﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﺎرﺗﻮﻧﯽ  ۱۰۰۱ﺷﺐ ﺑﻬﻤﺮاه ﭘﺮﺳﺶ و
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﺎن ﻓﯿﻠﻢ ،ﻋﻠﯽ ﺟﺘﺎ و ﺷﺒﻨﻢ رﺿﺎﺋﯽ

رﻗﺺ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫرنمنﺎﯾﯽ ﮔﺮوه رﻗﺺ اودﻻر
اراﺋﻪ رﻗﺼﻬﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺤﻠﯽ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه
ﺑﺎﻟﻪ ﻣﻠﯽ ﭘﺎرس وﻧﮑﻮور

ﻣﯿﺪ

رنﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ

ﮐﻨﴪت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﻨﺘﯽ
ﮔﺮوه ﴎو

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﮔﯿﻠﮑﯽ ﺑﺎ ﻫرنمنﺎﯾﯽ ﺷﯿﻼ ﻧﻬﺮور

ﺣﻮری
رﻗﺺ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻓﻼﻣﻨﮑﻮ
ﺑﺎ ﻫرنمنﺎﯾﯽ دﻻرا ﺗﯿﻮ*

ﻣﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ای از ﻣﺎﮔﺎدان

ﮐﻨﴪت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ
ﮔﺮوه ﺣﺎﻣﺪ ﻧﯿﮏ ﭘﯽ*

ﮐﻨﴪت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮔﺮوه ﮐﺮ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان
ﺑﻪ رﻫﱪی ﮐامل ﻃﺮاوﺗﯽ

ﮐﻨﴪت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ
ﺑﺎﺑﮏ ﺗﻘﯽﺧﺎﻧﯽ و ﺳﻮﳌﺎز ﭘﯿامﯾﯽ

ﮐﻨﴪت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﮔﺮوه داﯾﺮه ﺑﻬﻤﺮاه
اﺟﺮای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻫرنﻣﻨﺪ ﻧﻮﻇﻬﻮر آﮐﺎدﻣﯽ
ﮔﻮﮔﻮش ،ﻧﺪا
ﻣﺮاﺳﻢ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﯿﺮﮔﺎن ٢٠١٣

منﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ »ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﯿﺎﻫﯽ«
ﺑﻬﻤﺮاه ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮدان ﻓﯿﻠﻢ ،ﺷﺠﺎع
آذری

رﻗﺺ منﺎﯾﺸﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
ﺑﺎ ﻫرنمنﺎﯾﯽ ﺷﺎﻫﺮخ ﻣﺸﮑﯿﻦ ﻗﻠﻢ ،ﮐﺮن
ﮔﻨﺰاﻟﺰ و ﮔﺮدآﻓﺮﯾﺪ*

١٦:٣٠
١٧:٠٠
١٧:٣٠
١٨:٠٠
١٨:٣٠
١٩:٠٠
١٩:٣٠
٢٠:٠٠
٢٠:٣٠
٢١:٠٠
٢١:٣٠
٢٢:٠٠
٢٢:٣٠
٢٣:٠٠
٢٣:٣٠
٢٣:٥٩
٠١:٠٠
٠٢:٠٠
١٢:٠٠
١٢:٣٠
١٣:٠٠
١٣:٣٠
١٤:٠٠
١٤:٣٠

ﮐﻨﴪت رپ و راک ﮔﺮوه ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎ

ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻄﯿﺮ
ﮐﺎرﮔﺎه منﺎﯾﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻬﯿﻞ ﭘﺎرﺳﺎ

٢١:٠٠
٢١:٣٠
٢٢:٠٠
٢٢:٣٠

١٢:٠٠
١٢:٣٠
١٣:٠٠
١٣:٣٠
١٤:٠٠
١٤:٣٠
١٥:٠٠
١٥:٣٠
١٦:٠٠

رﻗﺺ ﮐﺮدی ﺑﺎ ﻫرنمنﺎﯾﯽ ﮔﺮوه رﻗﺺ ﻣﯿﻦ زرد

ﻣﯿﺪ

٢٠:٠٠
٢٠:٣٠

٢٣:٠٠
٢٣:٣٠
٢٣:٥٩
٠١:٠٠
٠٢:٠٠

ﮐﻨﴪت رپ و راک ﮔﺮوه ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎ

رنﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ

ﻇﺮﻓﯿﺖ )ﻧﻔﺮ زﻣﺎن(
٢٠:٠٠
٢٠:٣٠
٢١:٠٠
٢١:٣٠
٢٢:٠٠
٢٢:٣٠
٢٣:٠٠
١٢:٠٠
١٨:٠٠
١٨:٣٠
١٩:٠٠
١٩:٣٠

اﻫﺪای ﺟﻮاﯾﺰ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت داﺳﺘﺎن ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻮﺗﺎه و
ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺗﯿﺮﮔﺎن  ۲۰۱۳ﺑﻬﻤﺮاه ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﺎدﺑﻮد ﺻﺎدق
ﺗﯿﺮاﻓﮑﻦ ﻫرنﻣﻨﺪ ﻫرنﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ

ﻣﯿﺪ

رنﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ

زﻣﺎن

١٥:٠٠
١٥:٣٠
١٦:٠٠
١٦:٣٠
١٧:٠٠
١٧:٣٠
١٨:٠٠
١٨:٣٠
١٩:٠٠
۱۹:۳۰

ﺗﺎرﯾﺦ

ﺗﺎرﯾﺦ
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ۱۸ﺟﻮﻻی
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ۱۸ﺟﻮﻻی
ﺟﻤﻌﻪ  ۱۹ﺟﻮﻻی
ﺷﻨﺒﻪ  ۲۰ﺟﻮﻻی
ﺟﻤﻌﻪ  ۱۹ﺟﻮﻻی
ﺷﻨﺒﻪ  ۲۰ﺟﻮﻻی
ﺟﻤﻌﻪ  ۱۹ﺟﻮﻻی
ﺷﻨﺒﻪ  ۲۰ﺟﻮﻻی
ﺟﻤﻌﻪ  ۱۹ﺟﻮﻻی
ﺷﻨﺒﻪ  ۲۰ﺟﻮﻻی
ﺟﻤﻌﻪ  ۱۹ﺟﻮﻻی
ﺷﻨﺒﻪ  ۲۰ﺟﻮﻻی
ﺟﻤﻌﻪ  ۱۹ﺟﻮﻻی
ﺷﻨﺒﻪ  ۲۰ﺟﻮﻻی
ﺟﻤﻌﻪ  ۱۹ﺟﻮﻻی
ﺷﻨﺒﻪ  ۲۰ﺟﻮﻻی
ﺷﻨﺒﻪ  ۲۰ﺟﻮﻻی
ﺷﻨﺒﻪ  ۲۰ﺟﻮﻻی
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۱ﺟﻮﻻی
ﺷﻨﺒﻪ  ۲۰ﺟﻮﻻی
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۱ﺟﻮﻻی
ﺷﻨﺒﻪ  ۲۰ﺟﻮﻻی
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۱ﺟﻮﻻی
ﺷﻨﺒﻪ  ۲۰ﺟﻮﻻی
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۱ﺟﻮﻻی
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۱ﺟﻮﻻی
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۱ﺟﻮﻻی
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۱ﺟﻮﻻی
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۱ﺟﻮﻻی
ﺟﻤﻌﻪ  ۱۹ﺟﻮﻻی
ﺷﻨﺒﻪ  ۲۰ﺟﻮﻻی
ﺟﻤﻌﻪ  ۱۹ﺟﻮﻻی
ﺷﻨﺒﻪ  ۲۰ﺟﻮﻻی
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۱ﺟﻮﻻی
ﺷﻨﺒﻪ  ۲۰ﺟﻮﻻی
ﺷﻨﺒﻪ  ۲۰ﺟﻮﻻی
ﺷﻨﺒﻪ  ۲۰ﺟﻮﻻی
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۱ﺟﻮﻻی
ﺷﻨﺒﻪ  ۲۰ﺟﻮﻻی
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۱ﺟﻮﻻی
ﺟﻤﻌﻪ  ۱۹ﺟﻮﻻی
ﺷﻨﺒﻪ  ۲۰ﺟﻮﻻی
ﺷﻨﺒﻪ  ۲۰ﺟﻮﻻی
ﺷﻨﺒﻪ  ۲۰ﺟﻮﻻی
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۱ﺟﻮﻻی
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۱ﺟﻮﻻی

ﺷﻨﺒﻪ  ۲۰ﺟﻮﻻی
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۱ﺟﻮﻻی
ﺷﻨﺒﻪ  ۲۰ﺟﻮﻻی
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۱ﺟﻮﻻی
ﺷﻨﺒﻪ  ۲۰ﺟﻮﻻی
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۱ﺟﻮﻻی
ﺷﻨﺒﻪ  ۲۰ﺟﻮﻻی
ﺷﻨﺒﻪ  ۲۰ﺟﻮﻻی
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۱ﺟﻮﻻی

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﴍوع

ﭘﺎﯾﺎن

ﻣﮑﺎن
Westjet
Redpath

ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﻗﺴﻤﺖ دوم  -رواﯾﺖ اﭘﺮاﯾﯽ آرش ﮐامﻧﮕﯿﺮ*
ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم  -ﮔﺮوه ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻠﺮد وﯾﮋن

Westjet

ﮐﻨﴪت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻌﺎﴏ و منﺎﯾﺸﯽ رﻋﻨﺎ ﻣﻨﺼﻮر و ﮔﺮوه ﮐﺎرﻣﻨﺪان

Enwave

ﮐﻨﴪت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﭙﯿﺪه رﺋﯿﺲ ﺳﺎدات ،ﮐﯿﺎ ﻃﺒﺴﯿﺎن و ﮔﺮوه ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ*

Redpath

ﺗﮑﻨﻮازی ﮔﯿﺘﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻧﻠﯽ ﺟامل

Westjet

ﮐﻨﴪت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﮔﺮوه ﻋﺠﻢ

 ۹:۰۰ﺷﺐ
 ۱۰:۰۰ﺷﺐ
 ۷:۳۰ﺷﺐ
 ۷:۳۰ﺷﺐ
 ۸:۳۰ﺷﺐ
 ۸:۳۰ﺷﺐ
 ۹:۰۰ﺷﺐ
 ۹:۰۰ﺷﺐ
 ۹:۳۰ﺷﺐ
 ۹:۳۰ﺷﺐ
 ۱۰:۳۰ﺷﺐ
 ۱۰:۳۰ﺷﺐ
 ۱۱:۰۰ﺷﺐ
 ۱۱:۰۰ﺷﺐ
 ۱۱:۵۹ﺷﺐ
 ۱۱:۵۹ﺷﺐ
 ۳:۳۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ

 ۱۰:۰۰ﺷﺐ
 ۱۱:۰۰ﺷﺐ
 ۸:۳۰ﺷﺐ
 ۸:۳۰ﺷﺐ
 ۹:۳۰ﺷﺐ
 ۹:۳۰ﺷﺐ
 ۹:۳۰ﺷﺐ
 ۹:۳۰ﺷﺐ
 ۱۰:۳۰ﺷﺐ
 ۱۰:۳۰ﺷﺐ
 ۱۰:۵۰ﺷﺐ
 ۱۰:۵۰ﺷﺐ
 ۱۱:۴۰ﺷﺐ
 ۱۱:۴۰ﺷﺐ
 ۲:۰۰ﺑﺎﻣﺪاد
 ۲:۰۰ﺑﺎﻣﺪاد
 ۴:۳۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ

 ۵:۳۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۵:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۵:۳۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۳:۳۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۶:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۵:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ

 ۶:۳۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۶:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۶:۴۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۴:۴۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۶:۳۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۵:۳۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ

 ۸:۳۰ﺷﺐ

 ۹:۰۰ﺷﺐ

 ۳:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ

 ۳:۳۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ

 ۳:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۴:۳۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۵:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۵:۴۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۷:۰۰ﺷﺐ
 ۱:۳۰ﺑﻌﺪ ا ز ﻇﻬﺮ

 ۴:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۵:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۵:۴۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۶:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۷:۳۰ﺷﺐ
 ۲:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ

Brigantine

ﮐﻨﴪت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ رپ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﻪ اﺳﮑﺎی

Brigantine

ﮐﻨﴪت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺎپ و راک ﮔﺮوه ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎ

Brigantine

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺒﺎﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ دی ﺟﯽ ﺗﺒﺎ )رادﯾﻮ ﺟﻮان(

Brigantine

ﮐﻨﴪت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﺮدی و ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه وﺻﺎل

Brigantine

ﮐﻨﴪت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺑﺎﺑﮏ ﺗﻘﯽﺧﺎﻧﯽ و ﺳﻮﳌﺎز ﭘﯿامﯾﯽ

Enwave
Lakeside Terrace
Redpath
Brigantine
Redpath
Westjet
Westjet
Redpath
Fleck Dance Theatre

ﮐﻨﴪت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﮔﺮوه ﺣﺎﻣﺪ ﻧﯿﮏ ﭘﯽ*
ﮐﻨﴪت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﺮدی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮﻣﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه دﯾﻼن
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﮔﯿﻠﮑﯽ ﺑﺎ ﻫرنمنﺎﯾﯽ ﺷﯿﻼ ﻧﻬﺮور
ﮐﻨﴪت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﮔﺮوه ﴎو
ﮐﻨﴪت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮔﺮوه ﮐﺮ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ رﻫﱪی ﮐامل ﻃﺮاوﺗﯽ
ﮐﻨﴪت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﮔﺮوه داﯾﺮه
اﺟﺮای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻫرنﻣﻨﺪ ﻧﻮﻇﻬﻮر آﮐﺎدﻣﯽ ﮔﻮﮔﻮش ،ﻧﺪا
رﻗﺺ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫرنمنﺎﯾﯽ ﮔﺮوه رﻗﺺ اودﻻر
رﻗﺺ منﺎﯾﺸﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻫرنمنﺎﯾﯽ ﺷﺎﻫﺮخ ﻣﺸﮑﯿﻦ ﻗﻠﻢ ،ﮐﺮن ﮔﻨﺰاﻟﺰ و ﮔﺮدآﻓﺮﯾﺪ*

Redpath
Redpath

رﻗﺺ ﮐﺮدی ﺑﺎ ﻫرنمنﺎﯾﯽ ﮔﺮوه رﻗﺺ ﻣﯿﻦ زرد
رﻗﺺ ﻣﺤﻠﯽ و ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﻣﺪرن

Westjet

اراﺋﻪ رﻗﺼﻬﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺤﻠﯽ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﺑﺎﻟﻪ ﻣﻠﯽ ﭘﺎرس وﻧﮑﻮور

Fleck Dance Theatre

ﺣﻮری  -رﻗﺺ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻓﻼﻣﻨﮑﻮ ﺑﺎ ﻫرنمنﺎﯾﯽ دﻻرا ﺗﯿﻮ*

Studio Theatre

منﺎﯾﺶ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻓﯿﻠﻤﻬﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎط

Studio Theatre

منﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ »زﻧﺎن ﺑﺪون ﻣﺮدان« ﺑﻬﻤﺮاه ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮدان ﻓﯿﻠﻢ ،ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎط

Studio Theatre

منﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ای از ﻣﺎﮔﺎدان

Studio Theatre

Kids Zone Tent

منﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ »ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﯿﺎﻫﯽ« ﺑﻬﻤﺮاه ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮدان ﻓﯿﻠﻢ ،ﺷﺠﺎع آذری

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن )ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﭘﺎزل ﻧﻘﺸﻪ ،ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺻﻮرت(

 South Orchard Tentﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن )اﺟﺮای ﴎود دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ،ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮔﺮوه ﴎو ،ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﺎزﻫﺎی ﮐﻮﺑﻪ ای،
ﮐﺎرﮔﺎه رﻗﺺ ،ﻗﺼﻪ ﺧﻮاﻧﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ(
 Lakeside Terraceمنﺎﯾﺶ ﺧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻫرنمنﺎﯾﯽ وﯾﺪا ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ
Studio Theatre

منﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﺎرﺗﻮﻧﯽ  ۱۰۰۱ﺷﺐ ﺑﻬﻤﺮاه ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﺎن ﻓﯿﻠﻢ ،ﻋﻠﯽ ﺟﺘﺎ و ﺷﺒﻨﻢ رﺿﺎﺋﯽ

 ۸:۰۰ﺷﺐ

 ۹:۰۰ﺷﺐ

 ۴:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۵:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۱۲:۳۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۲:۳۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۳:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۲:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ

 ۵:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۶:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۱:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۳:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۴:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۳:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ

 ۸:۰۰ﺷﺐ

 ۹:۰۰ﺷﺐ

 ۲:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ

 ۳:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ

 ۹:۰۰ﺷﺐ

 ۱۰:۳۰ﺷﺐ

 ۱:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ

 ۳:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ

 ۹:۳۰ﺷﺐ

 ۱۱:۰۰ﺷﺐ

 ۷:۳۰ﺷﺐ
 ۳:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۵:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ

 ۹:۰۰ﺷﺐ
 ۴:۳۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۶:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ

 ۱:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۱۲:۰۰ﻇﻬﺮ
 ۱:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۱۲:۰۰ﻇﻬﺮ
 ۳:۳۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۳:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۴:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۵:۳۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۱:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ

 ۸:۰۰ﺷﺐ
 ۶:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۸:۰۰ﺷﺐ
 ۶:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۴:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۳:۳۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۵:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۶:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۲:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ

ﺗﺎرﯾﺦ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﻣﮑﺎن

ﺟﻤﻌﻪ  ۱۹ﺟﻮﻻی

Lakeside Terrace

ﺷﻨﺒﻪ  ۲۰ﺟﻮﻻی
ﺷﻨﺒﻪ  ۲۰ﺟﻮﻻی
ﺷﻨﺒﻪ  ۲۰ﺟﻮﻻی
ﺷﻨﺒﻪ  ۲۰ﺟﻮﻻی
ﺷﻨﺒﻪ  ۲۰ﺟﻮﻻی
ﺷﻨﺒﻪ  ۲۰ﺟﻮﻻی

Miss Lou's
Miss Lou's
Miss Lou's
Miss Lou's
Lakeside Terrace
Miss Lou's

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۱ﺟﻮﻻی
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۱ﺟﻮﻻی
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۱ﺟﻮﻻی
ﺟﻤﻌﻪ  ۱۹ﺟﻮﻻی
ﺷﻨﺒﻪ  ۲۰ﺟﻮﻻی
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۱ﺟﻮﻻی

ﴍوع

ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﻣﻮرد راﯾﻄﻪ ﻫرنﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﻨام ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﺠﺎع آذری ،ﺷﯿﺮﯾﻦ  ۷:۰۰ﺷﺐ
ﻧﺸﺎط و ﺑﺎﺑﮏ ﭘﯿﺎﻣﯽ
 ۱:۳۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﯿﺮو رواﻧﯿﭙﻮر
 ۳:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﺮغ ﺗﻮﺳﻂ دﮐﱰ ﻟﯿﻠﯽ اﻧﻮر
 ۴:۳۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
رواﺑﻂ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ  -ﺳﺨرنان دﮐﱰ ﮐﺎوه ﻓﺮخ
 ۶:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺎﻣﮏ اﺳﮑﻨﺪری
 ۷:۳۰ﺷﺐ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎب "در ﺳﺎﯾﻪ ﺷﯿﺮ" ﺗﻮﺳﻂ دﮐﱰ ﻓﺮﯾﱪز ﻣﺨﺘﺎری
 ۷:۳۰ﺷﺐ
ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ،ﺣامﺳ ٔﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﯾﺮاﻧﯽ  -ﺳﺨرنان ﺣﻤﯿﺪ رﺣامﻧﯿﺎن

 ۲:۳۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۴:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۵:۳۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۷:۰۰ﺷﺐ
 ۸:۳۰ﺷﺐ
 ۸:۳۰ﺷﺐ

 ۳:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۱:۳۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۴:۳۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۱۲:۰۰ﻇﻬﺮ
 ۱۲:۰۰ﻇﻬﺮ
 ۱۲:۰۰ﻇﻬﺮ

 ۴:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۲:۳۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۵:۳۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۸:۰۰ﺷﺐ
 ۸:۰۰ﺷﺐ
 ۶:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ

South Cultural
Landscape
)(East Side
Westjet
Studio Theatre

 ۷:۰۰ﺷﺐ
 ۱۲:۰۰ﻇﻬﺮ
 ۱۲:۰۰ﻇﻬﺮ
 ۸:۰۰ﺷﺐ
 ۱۲:۰۰ﻇﻬﺮ
 ۱۲:۰۰ﻇﻬﺮ
 ۶:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۱۲:۰۰ﻇﻬﺮ
 ۱۲:۰۰ﻇﻬﺮ
 ۱۲:۰۰ﻇﻬﺮ

 ۱۱:۰۰ﺷﺐ
 ۱۱:۰۰ﺷﺐ
 ۶:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۱۱:۰۰ﺷﺐ
 ۱۱:۰۰ﺷﺐ
 ۶:۰۰ﺷﺐ
 ۹:۰۰ﺷﺐ
 ۹:۰۰ﺷﺐ
 ۶:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۸:۰۰ﺷﺐ

 ۱۲:۰۰ﻇﻬﺮ

 ۶:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ

ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﻗﺴﻤﺖ اول  -ﺳﺨرناﻧﯽ ﻫﺎ*
ﻣﺮاﺳﻢ اﻫﺪای ﺟﻮاﯾﺰ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت داﺳﺘﺎن ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻮﺗﺎه و ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺗﯿﺮﮔﺎن ۲۰۱۳

 ۸:۰۰ﺷﺐ
 ۷:۰۰ﺷﺐ

 ۹:۰۰ﺷﺐ
 ۸:۰۰ﺷﺐ

Studio Theatre
Westjet
Brigantine

 ۷:۰۰ﺷﺐ

ارزش ردﯾﻒ ،دﺳﺘﮕﺎه ،ﯾﺎ ﻣﻘﺎم در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ  -ﺳﺨرنان دﮐﱰ ﻟﻮﯾﺪ ﻣﯿﻠﺮ
Miss Lou's
ﻫرن ﴍق در ﺗﺠﺴﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺮﮐﺎت ﻣﻮزون  -ﺳﺨرنان ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﺟﺎن
Miss Lou's
 York Quay Galleryمنﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫرنﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻀﺎی ﺳﻮم

ﺟﻤﻌﻪ  ۱۹ﺟﻮﻻی
ﺷﻨﺒﻪ  ۲۰ﺟﻮﻻی
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۱ﺟﻮﻻی
ﺟﻤﻌﻪ  ۱۹ﺟﻮﻻی
ﺷﻨﺒﻪ  ۲۰ﺟﻮﻻی
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۱ﺟﻮﻻی
ﺟﻤﻌﻪ  ۱۹ﺟﻮﻻی
ﺷﻨﺒﻪ  ۲۰ﺟﻮﻻی
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۱ﺟﻮﻻی
ﺷﻨﺒﻪ  ۲۰ﺟﻮﻻی

Marilyn Brewer

منﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫرنﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋواک اﻣﯿﺪ

East Side Tents

ﮔﺎﻟﺮی ﻋﮑﺲ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ اﻣﯿﺪ )ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺎﻓﻪ ﻟﯿﺖ(

 Across from BLVDﭘﺮوژہ ﻫرنی -ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ اﻣﯿﺪ
Tent

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۱ﺟﻮﻻی
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ۱۸ﺟﻮﻻی
ﺟﻤﻌﻪ  ۱۹ﺟﻮﻻی
ﺟﻤﻌﻪ  ۱۹ﺟﻮﻻی
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۱ﺟﻮﻻی
ﺷﻨﺒﻪ  ۲۰ﺟﻮﻻی
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۱ﺟﻮﻻی
ﺷﻨﺒﻪ  ۲۰ﺟﻮﻻی

Lakeside Terrace

ﺳﺎﺧﺖ ﭼﯿﻦ

ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﺎدﺑﻮد ﺻﺎدق ﺗﯿﺮاﻓﮑﻦ ﻫرنﻣﻨﺪ ﻫرنﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ
ﻣﺮاﺳﻢ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﯿﺮﮔﺎن
ﮐﺎرﮔﺎه منﺎﯾﺶ »ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻄﯿﺮ« ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻬﯿﻞ ﭘﺎرﺳﺎ

 ۶:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ

 ۱:۳۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۱:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ

ﮐﺎرﮔﺎه آﺷﭙﺰی ﻧﺠﻤﯿﻪ ﺑﺎمتﺎﻧﻘﻠﯿﭻ

 ۴:۳۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ

 ۵:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ

 ۱۲:۳۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ  ۱:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ

ﺟﻤﻌﻪ  ۱۹ﺟﻮﻻی
ﺷﻨﺒﻪ  ۲۰ﺟﻮﻻی
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۱ﺟﻮﻻی
ﺟﻤﻌﻪ  ۱۹ﺟﻮﻻی

World Café
Boulevard Tent

ﺷﻨﺒﻪ  ۲۰ﺟﻮﻻی
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۱ﺟﻮﻻی
ﺟﻤﻌﻪ  ۱۹ﺟﻮﻻی
ﺷﻨﺒﻪ  ۲۰ﺟﻮﻻی
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۱ﺟﻮﻻی

Int. Market

ﻋﺮﺿﻪ ﻏﺬاﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ  ۶رﺳﺘﻮران
ﭼﺎی و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ اﯾﺮاﻧﯽ در ﭼﺎﯾﺨﺎﻧﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﺗﻬﺮان )ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮوه ﻧﺎرﻧﺞ(

ﺑﺎزارﭼﻪ اﯾﺮاﻧﯽ )ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ،ﺟﻮاﻫﺮات(... ،

 ۶:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ

 ۱۱:۵۹ﺷﺐ
 ۱۱:۵۹ﺷﺐ
 ۸:۰۰ﺷﺐ
 ۱۱:۰۰ﺷﺐ

 ۱۲:۰۰ﻇﻬﺮ
 ۱۲:۰۰ﻇﻬﺮ
 ۶:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۱۲:۰۰ﻇﻬﺮ
 ۱۲:۰۰ﻇﻬﺮ

 ۱۱:۰۰ﺷﺐ

 ۱۲:۰۰ﻇﻬﺮ
 ۱۲:۰۰ﻇﻬﺮ
 ۷:۰۰ﺷﺐ

ﺗﻮﺟﻪ :اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ در زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﯿﺮﮔﺎن ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ روز ﺟﺸﻨﻮاره وﺟﻮد دارد .وب ﺳﺎﯾﺖ و  Applicationﺗﯿﺮﮔﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ آﺧﺮﯾﻦ و ﻣﻌﺘﱪﺗﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را اراﯾﻪ ﻣﯽ منﺎﯾﺪ.

رﻗﺺ

ﻓﯿﻠﻢ

 ۸:۳۰ﺷﺐ

 ۸:۰۰ﺷﺐ
 ۷:۰۰ﺷﺐ
 ۲:۳۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
 ۲:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۱ﺟﻮﻻی

ﻏﺬا

ﭘﺎﯾﺎن

ﺑﺎزار

ﺳﺨرناﻧﯽ

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ

ﮐﺎرﮔﺎه

منﺎﯾﺶ

ﻫرنﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﻣﺮاﺳﻢ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮدﮐﺎن

 ۶:۰۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ

 ۱۱:۵۹ﺷﺐ
 ۱۱:۵۹ﺷﺐ
 ۸:۰۰ﺷﺐ

www.tirgan.ca

* ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺘﺎره دار ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﻠﯿﺖ دارﻧﺪ

