اﻃﻼﻋﯿﮫ ﺑﺮﮔﺰاری ھﻔﺘﮫ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ژاﭘﻦ و ﮐﻨﺴﺮت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ژاﭘﻨﯽ
ﺳﻔﺎرت ژاﭘﻦ در اﯾﺮان ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮھﻨﮕﯽ ھﻨﺮی ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان "ھﻔﺘﮫ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ژاﭘﻦ" را از
ﺗﺎرﯾﺦ  4-6آﺑﺎن ﻣﺎه  1391در ﻓﺮھﻨﮕﺴﺮای ارﺳﺒﺎران واﻗﻊ در ﺗﮭﺮان ،ﺳﯿﺪ ﺧﻨﺪان ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻠﻔﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺮای ﮐﻨﺴﺮﺗﮭﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﻨﺘﯽ ژاﭘﻨﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ھﻨﺮﻣﻨﺪان ژاﭘﻨﯽ ،اﺟﺮای
ﻣﺮاﺳﻢ ﭼﺎی ،ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﻞ آراﯾﯽ ژاﭘﻨﯽ ،ﺧﻄﺎﻃﯽ ژاﭘﻨﯽ ،اﺟﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ھﻨﺮھﺎی رزﻣﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﮑﺲ از
ژاﭘﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺑﻨﺎم اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و اﺳﺒﺎب ﺑﺎزﯾﮭﺎی ﺳﻨﺘﯽ ژاﭘﻦ و ﻋﮑﺎﺳﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن
در ﻟﺒﺎس ﮐﯿﻤﻮﻧﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان آزاد و راﯾﮕﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
زﻣﺎن 4 :اﻟﯽ  6آﺑﺎن 5 )1391ﺷﻨﺒﮫ اﻟﯽ ﺷﻨﺒﮫ(
ﻣﮑﺎن :ﻓﺮھﻨﮕﺴﺮای ارﺳﺒﺎران
آدرس :ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ  ،ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﭘﻞ ﺳﯿﺪﺧﻨﺪان  ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻠﻔﺎ  ،ﻓﺮھﻨﮕﺴﺮای ارﺳﺒﺎران
ﺗﻠﻔﻦ021-22872818 :
ﻧﻘﺸﮫ ﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺰاری در اﻧﺘﮭﺎی ﺻﻔﺤﮫ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ در ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﮫ  4آﺑﺎن 1391
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
زﻣﺎن
 18:00ﺷﺮوع ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﮫ
 19:30اﺟﺮای ﮐﻨﺴﺮت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ )ورود ﺑﺮای ﻋﻤﻮم آزاد و راﯾﮕﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ(.
ﺟﻤﻌﮫ  5آﺑﺎن 1391
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
زﻣﺎن
 10:30اﺟﺮای ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺮاﻧﯽ و ژاﭘﻨﯽ
 11:30اورﯾﮕﺎﻣﯽ ،ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ژاﭘﻨﯽ ،ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺎﻧﮕﺎ ،ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ ﺑﺎ ﮐﯿﻤﻮﻧﻮی ژاﭘﻨﯽ
 19:30اﺟﺮای ﮐﻨﺴﺮت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ)ورود ﺑﺮای ﻋﻤﻮم آزاد و راﯾﮕﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ(.
ﺷﻨﺒﮫ  6آﺑﺎن 1391
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
زﻣﺎن
 15:00اﺟﺮای ﮔﻞ آراﯾﯽ ژاﭘﻨﯽ
 15:30اﺟﺮای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ھﻨﺮﻣﻨﺪ ژاﭘﻨﯽ )ﺳﮫ ﺗﺎر(
 15:45آﻣﻮزش آﺷﭙﺰی ژاﭘﻨﯽ )ﻃﺮز ﺗﮭﯿﮫ رﺷﺘﮫ ژاﭘﻨﯽ "اودون"(
 16:15اﺟﺮای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ھﻨﺮﻣﻨﺪان ژاﭘﻨﯽ )ﻓﻠﻮت(
 16:45ﻣﺮاﺳﻢ ﭼﺎی ﺗﻮﺳﻂ ھﻨﺮﻣﻨﺪ ژاﭘﻨﯽ

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮوه ﮐﻨﺴﺮت "ﭼﯿﮑﻮدو و دوﺳﺘﺎن"

 آﻗﺎی "ﭼﯿﮑﻮدو ﺗﺎﮐﺎھﺎﺷﯽ" )ﻧﻮازﻧﺪه ﺷﺎﻣﯿﺴﻦ
ﯾﺎ ﺳﮫ ﺗﺎر ژاﭘﻨﯽ ،رھﺒﺮ ﮔﺮوه(
در ﺳﺎل  1970ﻣﯿﻼدی در ﻧﯿﮕﺎﺗﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و از 9
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﮫ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﭘﺪر ﺷﺮوع ﺑﮫ ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﺳﺎز ﺳﮫ
ﺗﺎر)ﺷﺎﻣﯿﺴﻦ( "ﺗﺴﻮﮔﺎرو" ﮐﺮد .در  19ﺳﺎﻟﮕﯽ زﯾﺮ
ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد ﺑﺰرگ ﺷﺎﻣﯿﺴﻦ آﻗﺎی "ﭼﯿﮑﻮزان
ﺗﺎﮐﺎھﺎﺷﯽ" ﺗﻌﻠﯿﻢ دﯾﺪه و ﻣﯽ ﺗﻮان او را آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮد
وی ﺑﮫ ﺷﻤﺎر آورد.
در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﻋﺰام از ﻃﺮف ﺑﻨﯿﺎد ژاﭘﻦ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﺴﺮت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﮫ اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﺟﮭﺎن ﺳﻔﺮ ﮐﺮد ﮐﮫ از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ اﺟﺮای ﮐﻨﺴﺮت
در ازﺑﮑﺴﺘﺎن و ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن در ﺳﺎل  2004ﻣﯿﻼدی و در اردن ،ﻟﺒﻨﺎن و ﺑﻮﺳﻨﯽ در ﺳﺎل
2005ﻣﯿﻼدی اﺷﺎره ﮐﺮد.
اﯾﻦ ھﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻏﻨﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ از اﺳﺘﺎد "ﭼﯿﮑﻮزان" ،ﺑﺎ اﺟﺮاﯾﯽ زﯾﺒﺎ و ﻋﻤﯿﻖ
از ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺷﺎﻣﯿﺴﻦ و وﯾﻮﻟﻮن ﭼﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﻧﻈﺮ ھﻤﮕﺎن را ﺑﮫ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﺳﺒﮑﯽ
ﺷﺎﺧﺺ را در زﻣﯿﻨﮫ اﺟﺮای ھﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﮫ و ھﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ ﭘﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﻧﻤﺎﯾﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در زﻣﯿﻨﮫ درک
ﻋﻤﯿﻖ ﻓﺮھﻨﮓ ھﻨﺮھﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺧﯿﻤﮫ ﺷﺐ ﺑﺎزی ﮐﻤﺪی و ﺗﺌﺎﺗﺮ ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ھﻨﺮﻣﻨﺪی ﻓﻌﺎل
ﻧﻘﺶ ﺑﮫ ﺳﺰاﯾﯽ داﺷﺘﮫ و اﻧﺘﻈﺎرات و ﺗﻮﺟﮭﺎت ﮔﺴﺘﺮده ای را ﺑﮫ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 آﻗﺎی "ﺗﺎﮐﺎھﯿﺴﺎ ﮐﺎواﺳﺎﮐﯽ" )ﻧﻮازﻧﺪه ﺷﺎﮐﻮھﺎﭼﯽ ﯾﺎ ﻓﻠﻮت(
در ﮐﻮدﮐﯽ زﯾﺮﻧﻈﺮ ﭘﺪر ﺧﻮد اﺳﺘﺎد " ﺗﺎﮐﺎھﺎﺷﯽ" ﺑﮫ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺳﺎز ﻓﻠﻮت "ﮐﯿﻨﮑﻮرﯾﻮ" ﭘﺮداﺧﺖ .او
ﺑﺮﻧﺪه ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ دوره از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن ﻣﺒﺘﺪی ﻓﻠﻮت ،ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻮﺳﺴﮫ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ
ژاﭘﻦ و ﺟﺎﯾﺰه ھﻤﮑﺎرﯾﮭﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ژاﭘﻦ در ھﺸﺘﻤﯿﻦ دوره از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ژاﭘﻦ در
ﺗﻮﮐﯿﻮ ،ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه اوﻟﯿﻦ دوره از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻠﻮت و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪه ﺟﻮاﯾﺰ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﺸﺎن در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ از ﺟﻤﻠﮫ ﮐﺮه ،ﺗﺎﯾﻮان ،ﻓﺮاﻧﺴﮫ و روﺳﯿﮫ ﻧﯿﺰ در زﻣﯿﻨﮫ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
داﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﻧﻈﺮ دارد ﺳﮫ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻗﻄﻌﮫ ﮐﻼﺳﯿﮏ و اﻟﺒﺘﮫ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﮫ از آھﻨﮓ ھﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻏﺮﺑﯽ در ژاﻧﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ھﻢ ﺑﮫ اﺟﺮا در آورد.
 آﻗﺎی " ﮐﻨﺘﺎ ﺳﻮزوﮐﯽ" )ﻧﻮازﻧﺪه ﺷﺎﻣﯿﺴﻦ ﯾﺎ ﺳﮫ ﺗﺎر ژاﭘﻨﯽ(
در ﺳﺎل  1989در ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن "ﺷﯿﺰوﺋﻮﮐﺎ" ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .از  7ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﺮوع ﺑﮫ ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﺳﺎز ﺳﮫ
ﺗﺎر)ﺷﺎﻣﯿﺴﻦ( "ﺗﺴﻮﮔﺎرو" ﮐﺮد .در ﺳﺎل  2000ﻣﯿﻼدی ﺑﮫ ﺷﺎﮔﺮدی اﺳﺘﺎد ﺑﺰرگ آﻗﺎی ﭼﯿﮑﻮزان
ﺗﺎﮐﺎھﺎﺷﯽ در آﻣﺪ .از ھﻤﺎن دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺘﻌﺪد اﺟﺮای ﺳﮫ
ﺗﺎر)ﺷﺎﻣﯿﺴﻦ( در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﮫ درﯾﺎﻓﺖ ﺟﻮاﯾﺰ ﻣﺘﻌﺪد ﺷﺪه اﺳﺖ .وی
از ﺳﺎﺑﻘﮫ درﺧﺸﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﻘﺸﮫ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری:

ﻣﮑﺎن
آدرس
ﺗﻠﻔﻦ

 :ﻓﺮھﻨﮕﺴﺮای ارﺳﺒﺎران
 :ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ  ،ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﭘﻞ ﺳﯿﺪﺧﻨﺪان  ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻠﻔﺎ  ،ﻓﺮھﻨﮕﺴﺮای ارﺳﺒﺎران
021-22872818 :

