
آوا ھما نویسنده و معلم قصه نویسی است که مدرک
فوق ليسانس خود را در رشته ادبيات انگليسی از

دانشگاه وینزور دریافت کرده است

   

   

 

 

 

Classifieds      -       See more
 

Hiring
cleaners

Hiring
Superintendent

Hiring
looking for job

Hiring
Moving and storage

Property Rent
Pearl Sofreh Aghd

Car Sell
Excellent condition Grey VW Jetta 2006
$14750

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

 

EmailPrint2

استعدادھای جوان تورنتو در صحنه تيرگان

 
July /8/2011  

نمونه ھایی از ھنرمندان جوان محلی که در جشنواره تيرگان امسال
ھنرنمایی می کنند

سرویس گزارش

محور اصلی جشنوراه تيرگان، بزرگداشت ميراث ھنری ایران است. بيش
 برنامه ھنری در فستيوال امسال توسط ھنرمندانی از سراسر50از 

جھان، اجرا ميشود.

بعضی از این ھنرمندان، شاید اول بار باشد که در تورنتو ھنرنمایی
ميکنند. برای کاميونيتی ایرانی- کانادایی، دالیل متعددی وجود دارد که

 جوالی در ھاربر فرانت سنتر تورنتو24 تا 21در جشنواره امسال که از 
برگزار ميشود، حضور یابند.

یکی از این دالیل، مشاھده برنامه ھنرمندانی است که کمتر در تورنتو
برنامه اجرا کرده اند.

یکی از دالیل دیگر، مشاھده ھنرنمایی ھنرمندان محلی است؛ جوانان
ھنرمندی در جنوب اونتاریو و تورنتوی بزرگ زندگی می کنند و در شکل

دادن به آینده کاميونيتی ایرانی-کانادایی نقش مھمی دارند.
امسال چندین گروه از جوانان ھنرمند محلی، در صحنه بين المللی

ھاربرفرانت سنتر تورنتو، به ھنرنمایی خواھند پرداخت.

 تنوع فرھنگی موجود در تورنتو و مروجماریا صبای مقدم سرپرست ھنری جشنواره تيرگان در اینباره به سالم تورنتو ميگوید: «ما حامی
ندان محلی است. فکر ميکنم که ماآن ھستيم و خواھان تقویت آن ھستيم. یکی از راھھای رسيدن به این اھداف، پشتيبانی از ھنرم

ده است. جشنواره تيرگان، بستردر تورنتو، دارای تعداد فراوانی ھنرمند ھستيم. نشان دادن این استعدادھا، فرصتی فوق العا
مناسبی برای نشان دادن این استعدادھا است.»

شاره کنيم:اجازه دھيد برای نمونه به بعضی از ھنرمندان محلی کاميونيتی ایرانی-کانادایی در تورنتو ا
ان ھنرمند طراحی و نساجی،مانلی جمال گيتاریست، سامان شاھی آھنگساز و پيانيست، مریم تومرای خواننده، اولدوز مسلمي
ی، آوا ھما نویسنده و آراز نایبتایماز مسلميان، وحيد منجی خواننده، آھنگساز و موزیسين، عباس اخوان ھنرمند رشته ھای بصر

 در جشنواره تيرگان امسال ھنرنماییپاشایی نوازنده و مدرس سازھای ضربی. اینھا فقط تعدادی از ھنرمندان جوان تورنتو ھستند که
ميکنند.

 اپلی کيشن از آنھا100 از وقتی جشنواره تيرگان از ھنرمندان محلی خواست که در جشنواره امسال سھمی داشته باشند، بيش
یا صبای مقدم ميگوید که انتخاب بردریافت کرد. در مورد انتخاب نھایی ھنرمندانی که در جشنواره امسال ھنرنمایی می کنند، مار

اریا صبای مقدم به سالم تورنتو میاساس تم جشنواره امسال یعنی «جاودانگی» و نيز ھمچنين پرھيز از تکرار، صورت گرفته است. م
می بر ھمگان آشکار نشده باشد، آیندهگوید: «این ھنرمندان جوان محلی که شاید ناشناخته باشند، و یا ھنوز استعدادھایشان به تما

رای جوالی امسال، ایرانيان از سراسر جھان برای حضور در جشنواره تيرگان به تورنتو می آیند. ب24 تا 21ما ھستند.» ھمزمان با 
کسب اطالعات بيشتر از وب سایت جشنواره دیدن کنيد:

www.tirgan.ca
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