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  آرش در مرکز تورنتوجشنواره تيرگان، فرود تير
چاپ کنيد

ادا     « ان کان نری ايراني ی ه انون فرهنگ نواره٢١-١٧از» ک ن جش ه    ژوئ ان را ک تانی تيرگ ان« تابس نری ايراني ی ه داد فرهنگ ترين روي بزرگ
 . شده، برگزارکردشناخته» سراسرجهان

ابقه      ی س ا بودجه ب نواره ب ن جش زار دالری حاصل حمايت ۶۵٠اي الی دولت  ه اريو« م يز برخی از» انت تان و ن ن اس ای فرهنگی اي ونهاده
 . مقيم تورنتو برپا شدصاحبان مشاغل ايرانی

ست         در کتب باستانی ازتيرگان به جشن باران وجشن    ياد شده ا انگير وروايت       .  تابستانی ايرانيان  دگان تيرگان ازاسطوره آرش کم برگزارکنن
 . گرفتندهايی که ازماهيت قوميت گرا وچند فرهنگی ايرانيان حکايت می کنند الهام

هاين جشنواره را ارايه گزيده ای جامع از         برگزار کنندگان هدف از     نادا وخدمت ب يم کا اگون مق قوام گون ها وا يت  ه مل  فرهنگ غنی ايرانيان ب
 .  مادری شان مطرح کرده اند فرهنگی تورانتو و نيز آشنايی نسل جوان ايرانی خارج ازکشوربا غنای فرهنگ و ريشه هایغنای شهرچند

     
ندان ايرانی سراسر                         جشنواره تيرگان درمرکز  ار هنرم يده ای از آث ايش گز نه رقص، شهرتورنتو درکنار درياچه انتاريو وبا نم  جهان در زمي

  .موسيقی، فيلم، عکس، تئاتر، ادبيات وهنرهای تجسمی برگزار شد

يههنرمندان سرشناسی همچون محمد رضا لطفی، آتيال پسيانی، شاهرخ مشکين قلم، سعيد                 با ارا نامی  شلو وغالمحسين  يدين اغدا  شنبه زاده، آ
 . شرکت کردنداثارهنری خود در اين جشنواره

ماتبا اين همه گروهی ازهنرمندان ايرانی که برای شرکت در اين رويداد             ه مقا ل ک ن دلي به اي ند  شده بود  فرهنگی کم نظير به تورنتو دعوت 
 . ايران برای آنان ويزا صادر نکرد، ازحضوردرجشنواره محروم ماندندسفارت کانادا در

ر آورد ق ب ار روز،       طب ول چه ادايی در ط ی و کان هروند ايران دود صدهزار ش نواره، ح زاری جش ئوالن برگ ن مس وع اي ای متن ه ه  از برنام
 .جشنواره ديدار کردند

يش از      برای       ٢٠٠فعاليت ب گی، آن را                 داوطلب  ان فرهن ه برخی آگاه هنری          « برگزاری جشنواره ای ک يداد فرهنگی  ترين رو انبزرگ  ايراني
 .ناميده اند،از دو سال قبل آغاز شده بود» سراسرجهان

صوتی           درباره جشنواره تيرگان در تورنتو،     » گزارش ويژه اين هفته   « مشروح   برای شنيدن يل  باالی                     ١۴فا که در  ن گزارش را  قه ای اي  دقي
  .قرار دارد، باز کنيد) سمت چپ(همين صفحه

نويد، بازپخش              در محله شامگاهی بعد از خبرهای       را هر دوشنبه » گزارش ويژه هفته  « د بش  ساعت نوزده و سی دقيقه از راديو فردا می توان
ازپحش دوم                       سه  اول آن را شامگاهی و ب له  پس       شنبه ها پس از خبرهای ساعت نيم بامداد در مج ه             آن را  سيزده در مجل  از خبرهای ساعت 
  .نيمروزی

ی                             در اين رشته گزارش ها،       به بررسی تحليل د و  ند             همکاران و گزارشگران راديو فردا از مرز رويدادهای روز عبور کنن می پرداز سائلی   م
  . محيطی ورزشی، در اين يا در آن حد، خبرساز شده انداجتماعی، فرهنگی، زيست که از جمله در حوزه های سياسی،
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