
  
  
  
  

  بنياد توس و برنامه هاي آينده آن
  

پيشواز گرمي كه از برنامه ماه گذشته بزرگداشت 

نخستين سده ترانه سرائي در لندن بعمل آمد، 

بنياد توس، برگزار كننده اين برنامه را برآن داشته 

تا مقدمات اجراي برنامه هاي مشابهي را در تجليل 

  . از هنر و هنرمندان ايراني فراهم كند

  

د توس، بنيادي اخانم جميله خرازي مدير عامل بني

همچنين  ييكه كامال غير انتفاعي است، در گفتگو

گفت كه با تجديد نظر در ساختار و بازوهاي 

 -مديريت و اجرائي، بنياد امكان برگزاري برنامه

هاي هنري خود را در ديگر مراكز هنري، از جمله 

  . پاريس، برلن، نيويورك بررسي مي كند

  

 -خانم خرازي افزود چنين اقدامي، نه تنها اين امكان را فراهم مي آورد كه ايرانيان بيشتري از چنين برنامه

هائي بهره گيرند، كه در عين حال گام كوچكي از سوي اين بنياد در شناسائي فرهنگ و هنر ايران به ساير 

  . فرهنگ ها برداشته شود

  

بنياد توس در اين سال در لندن برگزار كرد، به دليل ماهيت ويژه آنها  حضور غير ايرانيان در دو برنامه اي كه

خانم خرازي تاكيد كرد برنامه هاي آينده بنياد به نحوي خواهد بود كه عالئق و انتظارات شركت . اندك بود

يران در چه اجراي برنامه هاي هنري مربوط به فرهنگ و هنر ا. كنندگان غير ايراني را نيز برآورده كند

سالهاي اخير در لندن و پيشواز گرمي كه شركت كنندگان غير ايراني از آنها بعمل آوردند مؤيد اين است كه 

  . هنر ايران از جايگاهي واال در ميان ساير فرهنگها برخوردار است

  



امه باله اي در پرتو تجديد نظرهاي اساسي در ساختارها، و در عين حال تقارن با ايام كريسمس، بنياد توس برن

را كه قرار بود در اواسط دسامبر جاري در لندن با الهام از شاهنامه فردوسي و اشعار مولوي به روي صحنه 

اين برنامه احتماال با محتواي بيشتري، مشروط به كسب سالن مورد نظر، در ماه مارس . آورد به تاخير انداخت

  . آينده مقارن با نوروز برگزار مي شود

  

همچنين گفت در تجديد ساختار بنياد توس، از همه عالقمندان و اهل فن دعوت مي شود كه نقشي  خانم خرازي

افتخاري در تكامل و اعتالي برنامه ها و اهداف بنياد بر عهده گيرند، چه اين بنياد نهادي شخصي نيست و به 

  . فرهنگ و هنر ايران زمين تعلق دارد

  

نياد توس رايگان است، اين بنياد هفته گذشته با صدور اطالعيه اي از از آنجا كه حضور در برنامه هاي هنري ب

نشاني پستي خود را از طريق پست الكترونيكي به كه عالقمندان به حضور در برنامه هاي آتي خود دعوت كرد 

  . اين نشاني ارسال دارند

info@toosfoundation.com 


