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ھمايش نگاھی به تاريخ موسيقی کالسيک ،باله و اپرا در ايران به ھمراه مراسم بزرگداشت آھنگ ساز ،رھبر ارکستر و
چھره ماندگار موسيقی ايران استاد »حسين دھلوی« عنوان برنامه ای است که در روز يکشنبه بيست و نه نوامبر دو
ھزار و نه برابر با ھشت آذر ماه ھشتاد و ھشت به کوشش »بنياد توس« و با حضور صاحب نظران ،کارشناسان،
ھنرمندان و عالقه مندان به موسيقی و ھنر ايرانی در »لوگان ھال لندن« برگزار خواھد شد.
حسين دھلوی از صاحب نظران و آھنگسازان موسيقی معاصر ايران در سال ھزار و سی صد و شش در تھران متولد
شد .او قراگيری موسيقی را از کودکی نزد پدر آغلز کرد و در ادامه؛ نوازندگی موسيقی ايرانی را در مکتب استاد
»ابوالحسن صبا« و ھارمونی و کنترپوان را نزد »ناصحی« فرا گرفت.

دھلوی پس از فراغت از تحصيل در رشته آھنگسازی مدتی رياست »ھنرستان موسيقی ملی« و زمانی ھم رھبری
ارکستر شمارۀ يک ھنرھای زيبای کشور يعنی »ارکستر صبا« را عھده دار بود.
از کارھای حسين دھلوی می توان به اين موارد اشاره کرد :دئوی سنتور در سه گاه ،سبکبال در شور برای ارکستر،
شورآفرين در ابو عطا برای ارکستر ،چھار نوازی مضرابی اصفھان ،کنسرتينو برای سنتور و ارکستر ،فانتزی برای
تار و ارکستر ،سوئيت بيژن و منيژه )بر اساس داستان شاھنامه فردوسی( برای ارکستر زھی ،فانتزی برای گروه تنبک
و ارکستر و ھمچنين قطعه سربازی برای آواز گروھی.

يکی از آثار قابل توجه دھلوی اپرای »مانی و مانا« می باشد که به دليل ممنوعيت خواندن زن در سالھای پس از انقالب
در ايران اين اپرا در داخل کشور ھنوز اجرا نشده است .از ديگر کارھای ارزشمند دھلوی تدوين و تأليف کتاب »تلفيق
شعر و موسيقی« می باشد.
پيش از اين بنياد توس در لندن ھمايش »گلھای چاويدان« در شب تجليل از زنده ياد »داوود پيرنيا« و گرامی داشت
برنامه ھای راديويی گلھا را با حضور ھنر مندانی صاحب نام در بيست و ششم آوريل  ٢٠٠٩برگزار کرده بود.

