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يک بار ديگر ،ھاربرفرانت سنتر تورنتو شاھد بزرگترين جشنواره ی ايرانيان خارج کشور خواھد بود.
پنجشنبه  21تا يکشنبه  24جوالی  2011رنگين کمانی ايرانی از شعر ،موسيقی ،رقص ،نمايش ،فيلم ،عکس و پوستر ،غذا ،ھنرھای دستی … فضای کنار درياچه ی انتاريو را ازآن خود
خواھد کرد.

گروه شنبه زاده در تيرگان امسال نيز برنامه اجرا می کند
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نوروز ) 1385مارچ  (2006عده ای از فرھنگ دوستان جوان و فعال دور ھم جمع شدند تا گوشه ای از فرھنگ و ادب و ھنر سرزمينشان را ،ھم به خود و ھم به فرزندان و ھم به
ميزبانانشان ،نشان دھند .آن جشنواره ـ که به دليل سردی ھوا در بخش داخلی ھاربرفرانت سنتر برگزار شد ـ زير گنبد کبود نام گرفت.
استقبال از آن چنان بود که خستگی را از تن برگزارکنندگان ربود و باعث شد به فکر دومين جشنواره بيفتند .اين بار در تابستان ) 1387جوالی (2008و در فضای باز “ھاربرفرانت
سنتر” .اين جشنواره ھم نام “يکی بود ،يکی نبود” بر خود گذاشت ،اما در کنارش نام تيرگان ھم آمد و امسال سومين جشنواره بزرگ ايرانيان آمريکای شمالی ،تنھا نام تيرگان را بر پيشانی
گذاشته است.
جشنواره روز پنجشنبه با کنسرت ارکستر پرديس به رھبری حميد متبسم و به خوانندگی ساالر عقيلی افتتاح می شود .در اين روز انوشه انصاری اولين زن فضانورد ايرانی نيز حضور
دارد.

پوستر تبليغاتی تيرگان

از مھمترين خصوصيات اين برنامه ارائه برنامه ھای گوناگون و بی شمار فرھنگی ھنری رايگان است و تنھا چند برنامه است که برای شرکت در آنھا بايد بليت تھيه شود .شرح مفصل
برنامه ھا را در شھروند ھمين ھفته می بينيد و می توانيد برنامه ھای مورد عالقه تان را انتخاب کنيد.
برای شرکت در برنامه ھای اين جشنواره از ھم اکنون برنامه ريزی کنيد تا راحت تر از برنام ه ھای آن لذت ببريد.
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