
  
  

شاعران، نوازندگان و خوانندگان  برنامه جالبي كه با حضور

  در لندن برگزار شد برجسته ايراني

  ...سال ترانه سازي 100يادي از 

 

با حضور جمعي از » صد سال ترانه « برنامه جالب 

ترانه سرايان، نويسندگان، شاعران، خوانندگان و 

ز نوازندگان سرشناس ايراني و عالقمندان ترانه ا

  . طرف بنياد توس در لندن برگزار شد

در اين برنامه، به اينكه صد سال از جنبش 

مشروطيت و آغاز بازآفريني ترانه در سرزمينمان 

گذشت، اشاره گرديد و از دست اندركاران ترانه، 

اعم از ترانه سرايان، خوانندگان و نوازندگان ياد 

  . شد و تجليل بعمل آمد

ان ترانه در يك قرن سخنرانان از دست اندركار

اخير به تفصيل ياد كردند و خاطره از دست شدگان 

ستار و عارف هنرمندان . را نيز گرامي داشتند

  . معروف نيز چند ترانه خواندند

در پايان مراسم، خانم جميله خرازي مدير عامل 

بنياد فرهنگي توس از حاضران و هنرمندان و 

نامه نقش نويسندگان و كليه كساني كه در اجراي بر

داشتند سپاسگزاري كرد و تنديس هايي كه براي 

جمشيد شيباني، ستار، عارف، تورج نگهبان، ايرج 

جنتي عطايي، منفردزاده و چشم آذر در نظر 

  . گرفته شده بود، به آنان اهدا شد

  خانم آذر پژوهش گوينده خوش صداي قديمي، 



چهره سرشناس، كه در اين برنامه شركت داشت به 

ه در اينجا به چاپ كمالحظاتي اشاره نمود  نكات و

  . رسيده است

برنامه با هزينه شخصي خانم جميله خرازي 

  . بنيانگذار بنياد توس در لندن برگزار شد

اشت ويگن، داين بنياد در دو سه سال گذشته بزرگ

صل براي خانم فالهه و سال پيش بزرگداشت بسيار م

م سيمين لعبت واال را با شركت و دعوت از خان

نفر در  600بهبهاني از تهران با شركت بيش از 

نفر بيرون سالن كه نتوانستند وارد   500سالن و 

شوند در سالن شهرداري قديمي منطقه چلسي كه 

  . بسيار زيبا بود برگزار كرد

برنامه بزرگداشت صد سال ترانه از هم امسال 

 27. دوران مشروطيت تا امروز را برگزار كرد

يز در لندن يك برنامه مفصل باله هنرمندان نوامبر ن

. ايراني را كه در سوئد فعال هستند برگزار كرد

نفر  5000» صد سال ترانه « براي شركت در برنامه 

با ايميل تقاضاي شركت كرده بودند كه فقط به 

  . نفر جا داده شد 1200

برنامه . برنامه ها رايگان بود و بليطي فروخته نشد

امسال در سالن بزرگتري كه متعلق صد سال ترانه 

به دانشگاه لندن و مركز تحقيقات موسيقي آفريقا و 

سالن . برگزار گرديد (SOAS)خاورميانه بود 

نسبت به پارسال گنجايش دوبرابر داشت ولي 

  . مشتاقان ده برابر سال گذشته شده بودند

از هنرمندان و تعدادي از اهل هنر و رسانه ها 

آمد و هزينه بليط هاي هواپيما  پذيرايي هايي بعمل

  . و هتل و كل مخارج با بنياد توس بود

  محمود خوشنام و همسرش كه در راديوي آلمان 

كار مي كنند ) برنامه رسمي دولتي بخش فارسي( 

  . هر دو هميشه در برنامه ها، نقش ارزنده اي دارند



خانم خوشنام همه ساله در اين برنامه ها در لندن 

ه با شركت كنندگان و هنرمندان انجام ده ها مصاحب

  . مي دهد كه از راديوي صداي آلمان پخش ميشود

  

  

  

  

  

    


