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اجرای ھفت قطعه توسط گروه کر ملی ايران در تيرگان
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Hiring

◄ اجرای قطعه ای بر اساس منظومه »آرش کمانگير« اثر سياووش
کسراﯾی

Superintendent

Hiring
looking for j ob

Hiring

گروه کُر ملی اﯾران ﯾکی دﯾگر از گروھھای ھنری مستقر در تورنتو است
که در جشنواره بزرگ تيرگان  2011شرکت دارد و در اﯾن برنامه به
اجرای  7قطعه موسيقی آوازی از اﯾران و جھان می پردازد.

Mov ing and storage

Property Rent

اسامی قطعات عبارتند از:

Pearl Sofreh Aghd

Car Sell

 -1اومافاميليا )ما ھمه ﯾک خانواده اﯾم( ،ﯾک ترانه به زبان انگليسی.
 -2آرش اثر کمال طراواتی بر اساس منظومه آرش کمانگير اثر زنده ﯾاد
سياووش کسراﯾی.
 -3آزادی اثر جاوادان ھنرمند گرامی گلنوش خالقی.
 -4سفر از زنده ﯾاد محمد نوری بمناسبت اولين سالگرد فقدانش.
 -5دختر کولی از زنده ﯾادان بانو مرضيه و عباس شاپوری.
 -6گلبانگ از زنده ﯾاد حسن ﯾوسف زمانی با نگرش و تنظيم از کمال طراواتی.
 -7ترانه بازی اثر کمال طراوتی بر روی شعری از شاعر معاصر پيراﯾه ﯾغماﯾی.

Excellent condition Grey VW Jetta
2006
$14750

Car Sell
OMVIC APPROVED CAR LOT FOR RENT PLAZA
416-999-2811

در اﯾن برنامه 7 ،نوازنده جوان و حرفه ای اﯾرانی و غير اﯾرانی شھر تورنتو ،گروه کُر ملی اﯾران را ھمراھی می کنند که عبارتند از:
 -1مازﯾار حيدری :پيانو
 -2کوشا نخعی :وﯾلون
 -3مارﯾا پتلر :فلوت
 -4شاھين فياض :تار
 -5نيما رحمانيان :سنتور
 -6کارن کبيری :کنترباس
 -7نغمه فرھمند
گروه کُر ملی اﯾران ھمچنين اجرای قطعه بازی از بخش موسيقی کودک ،گروه کُر کودکان و نوجوانان نوا را در اختيار خود دارد.
گروه کُر ملی اﯾران ،نيمه دوم سپتامبر در مراسمی که از طرف دو مرکز موسيقی نوا و مھرگان به مناسبت گراميداشت ﯾاد و اولين
سالگرد درگذشت شادروان محمد نوری ،با حضور موسيقی دانان گرامی دکتر محمد سرﯾر )آھنگساز( ،و محمد رضا صادقی
)خواننده( به اجرای آثاری از وی خواھند پرداخت و روز جمعه چھاردھم اکتبر  ،2011به ھمراه ارکستر ملی اﯾران در مارکام تياتر شھر
تورنتو به اجرای آثار جاودان از موسيقی دانان اﯾران و جھان خواھند پرداخت.
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