
و کنسرت موسیقی ژاپنی  ژاپن اطالعیھ برگزاری ھفتھ فرھنگی

را  از "ھفتھ فرھنگی ژاپن"سفارت ژاپن  در ایران با ھمکاری سازمان فرھنگی ھنری شھرداری تھران 

در فرھنگسرای ارسباران واقع در تھران، سید خندان، خیابان جلفا برگزار می 1391آبان ماه 4-6تاریخ 

ژاپنی، اجرای ھنرمندانمھ شامل اجرای کنسرتھای موسیقی سنتی ژاپنی و ایرانی توسط این برنا.نماید

مراسم چای،  نمایش گل آرایی ژاپنی، خطاطی ژاپنی، اجرای نمایشی ھنرھای رزمی، نمایشگاه عکس از 

کان ژاپن توسط عکاسان بنام ایرانی، نمایشگاه صنایع دستی و اسباب بازیھای سنتی ژاپن و عکاسی از کود

.در لباس کیمونو می باشد

.حضور در این برنامھ ھا  برای تمامی عالقمندان آزاد و رایگان می باشد

)شنبھ الی شنبھ5(1391آبان 6الی 4:زمان
فرھنگسرای ارسباران:مکان
شریعتی ، باالتر از پل سیدخندان ، خیابان جلفا ، فرھنگسرای ارسباران:آدرس

021-22872818:تلفن

.نقشھ مکان برگزاری در انتھای صفحھ موجود می باشد
.پارکینگ در محل برگزاری موجود نمی باشد

1391آبان 4پنجشنبھ 

برنامھزمان

شروع مراسم افتتاحیھ 18:00

).ورود برای عموم آزاد و رایگان می باشد(اجرای کنسرت موسیقی19:30

1391آبان 5جمعھ 

برنامھزمان

اتر توسط کودکان ایرانی و ژاپنیئاجرای ت10:30

اوریگامی، خوشنویسی ژاپنی، کارگاه مانگا، گرفتن عکس با کیمونوی ژاپنی 11:30

).ورود برای عموم آزاد و رایگان می باشد(اجرای کنسرت موسیقی19:30

1391آبان 6شنبھ 

برنامھزمان

ژاپنیگل آراییاجرای 15:00

)سھ تار(ایرانی توسط ھنرمند ژاپنی موسیقیاجرای 15:30

")اودون"طرز تھیھ رشتھ ژاپنی (آموزش آشپزی ژاپنی15:45

)فلوت(توسط ھنرمندان ژاپنی اجرای موسیقی 16:15

ھنرمند ژاپنیمراسم چای توسط 16:45



"چیکودو و دوستان"معرفی گروه کنسرت

 چیکودو تاکاھاشی"آقای) شامیسن نوازنده"
)یا سھ تار ژاپنی، رھبر گروه

9میالدی در نیگاتا متولد شد و از 1970در سال 

سالگی بھ تشویق پدر شروع بھ نواختن ساز سھ 

"شامیسن(تار سالگی زیر 19در .کرد"تسوگارو)

چیکوزان "نظر استاد بزرگ شامیسن آقای 

تعلیم دیده و می توان او را آخرین شاگرد "تاکاھاشی

.شمار آوردوی بھ 

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 

میالدی و در اردن، لبنان و بوسنی در سال 2004در ازبکستان و قزاقستان در سال 

.میالدی اشاره کرد2005

، با اجرایی زیبا و عمیق "چیکوزان"این ھنرمند با بھ کارگیری غنای موسیقی برگرفتھ از استاد 

از تلفیق شامیسن و ویولون چینی کھ نظر ھمگان را بھ خود جلب می نماید،  توانستھ است سبکی 

ھمچنین در زمینھ درک.را در زمینھ اجرای ھوشمندانھ و ھیجان انگیز پایھ گذاری نمایدشاخص

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

 تاکاھیسا کاواساکی"آقای) )نوازنده شاکوھاچی یا فلوت"
او .پرداخت"کینکوریو"بھ تعلیم ساز فلوت "تاکاھاشی"در کودکی زیرنظر پدر خود استاد 

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 

لمللی فلوت و ھمچنین برنده جوایز دیگر می توکیو، برنده جایزه اولین دوره از مسابقات  بین ا

.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 کالسیک و البتھ  چند قطعھ از آھنگ ھای معاصر و 

.ی مختلف را با ھمکاری ھم بھ اجرا در آوردھمچنین موسیقی غربی در ژانرھا

 کنتا سوزوکی"آقای) )نوازنده شامیسن یا سھ تار ژاپنی"
سالگی شروع بھ نواختن ساز سھ 7از .متولد شد"شیزوئوکا"در شھرستان 1989در سال 

"شامیسن(تار میالدی بھ شاگردی استاد بزرگ آقای چیکوزان 2000در سال .کرد"تسوگارو)

از ھمان دوران کودکی تا بھ حال در برنامھ ھای متعدد اجرای سھ .کاھاشی در آمدتا

وی .در نقاط مختلف کشور شرکت نمود و موفق بھ دریافت جوایز متعدد شده است)شامیسن(تار

.از سابقھ درخشانی در زمینھ فعالیت موسیقیایی  برخوردار می باشد



:نقشھ محل برگزاری

ای ارسبارانفرھنگسر:مکان
شریعتی ، باالتر از پل سیدخندان ، خیابان جلفا ، فرھنگسرای ارسباران:آدرس
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