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فستيوال تيرگان
در تورنتو افتتاح شد

 
 تو بمان سرو بلند«

 تو سرا پرده من 
 عطر ياس و سمني
 گل و ريحان مني

 اي وطن خاك جهان
 جام جم در تو نهاد

 نرود از نظرم
 نام ايران زسرم
 خاك تو پيرهنم

 »تويي ايران وطنم
 

ي در مرآز هاربرفرانت در ساحل تورنتو، در حضور پيتر فون سكا وزير  جوال 17بعدازظهر  7ساعت 
توريسم اونتاريو، سوزان آديس نماينده تورن هيل در پارلمان آانادا، دآتر رضا مريدي و ديويد زيمر 
نمايندگان ريچموندهيل و ويلوديل در پارلمان اونتاريو، و سازمان دهندگان و هنرمندان برگزار آننده 

فرهنگي آه بزرگترين برنامه در نوع خود در خارج  -جشنواره تيرگان، اين فستيوال چهار روزه هنري 
 .از ايران به شمار مي رود گشايش يافت

پس از مراسم افتتاحيه، اولين برنامه هنري فستيوال با هنرنمايي استاد محمدرضا لطفي در محوطه 
استاد لطفي به همراه دو هنرمند نوازنده ديگر . با حضور صدها شنونده مشتاق به اجرا درآمد" سيرياس"

 . قطعاتي از موسيقي اصيل ايراني را با تار و سه تار و آمانچه و ضرب نواختند
استاد لطفي ضمن بداهه نوازي هاي خود، اشعاري نيز خواند آه قسمتي از آن را در ابتداي مطلب 

 .حظه مي آنيد مال
در ميانه برنامه استاد لطفي از اينكه دولت آانادا به موقع به اعضاي گروه شيدا ويزا نداده اعتراض آرد 

هنرمندان . زند بعضي وقتها مسائل اجتماعي و سياسي بين دولتها به روابط فرهنگي لطمه مي« : و گفت 
 ».پيام آور صلح هستند و بايد بتوانند به هر جاي جهان سفر آنند

 .حظه مي آنيد تعدادي از عكس هاي اين مراسم را در اينجا مال
 

 )٢٠٠٨ جوالي ١٧( عکس ها از سالم تورنتو 
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 پيتر فون سکا وزير توريسم اونتاريو در مراسم گشايش جشنواره تيرگان
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) سمت راست(در کنار همسر) وسط(دکتر رضا مريدی اولين نماينده ايرانی تبار در پارلمان اونتاريو
 و پيتر فون سکا وزير توريسم اونتاريو

 در کنسرت افتتاحيه فستيوال تيرگان) راست(استاد محمد رضا لطفی
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 تشکر استاد محمد رضا لطفی از استقبال حضار
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 استاد محمد رضا لطفی هنگام نواختن تار

 در هاربر فرانت سنتر" سيرياس" هنرنمايی استاد لطفی و انبوه شنوندگان در فضای نيمه پوشيده 
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در حال گفت و گو با محسن ) سمت چپ(مهرداد آرين نژاد سرپرست سازماندهی فستيوال تيرگان
 تقوی سردبير سالم تورنتو
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 گفتگو با تينا تهرانچيان مشاور مالی فستيوال

 ژيان قميشی مجری مراسم افتتاحيه
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 محمد احصايی از هنرمندان حاضر در مراسم افتتاحيه
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 گفت و گو با مريم اسکندری از همکاران اجرايی فستيوال

 گفت و گو با پيتر فون سکا وزير توريسم اونتاريو
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 هنر نمايی هنرمندی از مونترال در مراسم افتتاحيه
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 ژيان قميشی مجری مراسم افتتاحيه
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