
  Site  جستجو 

تغذیه، بهداشت، محيط  سياسی، اجتماعی، زنان ادبيات و فرهنگ
خبرهای ایران ، ج گوناگون/ ورزش سينما، تئاتر،موسيقی/ هنر زیست

 محلیکانادا،

  Home < جشنواره تابستانی تيرگانگزارش مالی از>   تئاتر،موسيقیسينما،/ هنر 

  تيرگانگزارش مالی از جشنواره تابستانی
  جشنواره نيما احمدی ـ مدیر بازاریابی
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 دوستان خود بفرستيدبرای
 کنيدچاپ

  

 هایی غيرانتفاعی در ابعــاد جشـنواره تابســتانی تيرگــان معمـوال دوبرگزاری جشنواره 
 انــدازینخســت گروهــی داوطلــب کــه در جهــت برنامــه ریــزی و راه       .  نيــاز دارنــد پيــش 

که انجـام برنامـه هـای                    مــورد نظـر را امکــانجشنواره فعال باشند و دوم بودجه مـالی 
 تابستانی تيرگان فاصله داریم، ضـروریروز تا جشنواره   40اکنون که کمتر از     . پذیرکنند

 وضـعيت مـالی جشــنواره و نحـوه تهيـه آن بـه اطـالعاست کـه گزارشـی از چگونگـی         
 . شودهمگان رسانده
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 موسس و طراح این جشنواره تصـميم گرفتنـد دوميــن، زمانی که گروه   2007در ژانویه   
 ایـن در تورنتو برگزارکنند، بعد از گرفتن اجازه هـای اوليـه از ميزبـان           جشنواره ایرانيان را 

 چندیــنبرنامـه ریــزان طــی   (HarbourfrontCentre)جشنواره، مرکز فرهنگی هاربر فرانت      
کارگيری تجربيـات                 را$ 650000 گذشـته، رقـم         مرحله مشاوره با افراد متخصص و با به 

 بـرآورد کــردن ایـن بودجـه و تایيــد آن توسـطبعــد از . برای بودجه فستيوال برآورد کردند       
 هنر ایرانيان کانـادا، گـروه اجرایـی و بازاریـابی کـه شـاملهيات مدیره کانون فرهنگ و    

 مجموعه است تشکيل شد و کميته بازاریابی کار رسمی خود را از آگوسـت                      هفت زیر  
 . شروع کرد 2007

 : بودجه جشنواره تابستانی تيرگان به شرح زیر استراه های تهيه

خدمات در )44% (264000$) 1 از طریق دریافت کمک های مالی از صاحبان تجارت و 
 . ایرانی و غير ایرانی و کمک های مالی بالعوض مردمجامعه

 توسط ميزبان جشنواره، مرکز فرهنگی هاربر فرانت  )21% (126000$) 2

که جشـنواره تيرگــان(توسط برنامه های بليتی        )12%(72000$) 3 الزم به ذکر است 
 بنـدی برنامــهبرای دریافــت زمـان     . برنامه بليتی است    4برنامه رایگان و       52 از   متشکل

 .)  فرمایيد، مراجعه www.tirgan.caهای رایگان لطفا به تارنمای جشنواره 

 طریق کمک های بالعوض دولت کانادا در سطوح فدرال، اسـتانیاز) 8%(48000$) 4
  شهریو

ــرای طــول             )4% (24000$) 5 ــذایی ب ــه هــای فرهنگــی و غ ــروش غرف روز 4توســط ف
 جشنواره

 توسط ضيافت پایانی جشنواره  )11%( $ 66000) 6

از بودجه جشنواره بــرای خـرج هـای پيـش بينــی$ 50000 که مبلغ   شایان ذکر است  ( 
 .) نظر گرفته شده است که در جمع باال محسوب نشده استنشده در

 شفافيت بيشتر توضــيح مختصــری در مــورد نحــوه تهيـه بودجـه دردر این قسمت برای 
 . باال ارائه می شودشش مورد

مالی از صــاحبان تجــارت و%) 44 ($264000: مورد اول  از طریـق دریافـت کمــک هـای 
می                          خدمات در  مک هزینــه هـای بالعـوض مرد در ایـن  .  جامعه ایرانی و غير ایرانی و ک

 توانســتهبخش که بيشترین درصد بودجه جشنواره را به خود اختصاص می دهـد، مـا                          
 از صاحبان تجارت و خدماتبه صورت نقدی و غير نقدی      $ 111000ایم تا به امروز مبلغ       

 :فهرست این مبالغ به شرح زیر است.  کنيمدر تورنتو و خارج از تورنتو جمع آوری

هفتــه نامـه -$ 10000صـرافی اینـترچنج       -$ 50000 و هميلتـون     دفتر حقوقـی حيـدری     
سرکار -$ 5000جناب آقای مازیار مومنی         -$ 10000شرکت داماک  -$ 10000 شهروند

-$ 5000شـرکت ترایـدل     -$ 5000هفته نامه ایران استار       -$ 5000خانم شبنم اختری     
-$ 1000انگـس   . اچ. شـرکت اچ   -$ 1000 رسـتوران الـيزه     -$ 3000دندانپزشکی هونــا   

جی.آی.ان.، شرکت تی  $1000حسابداری پارس    - $1000آژانس هواپيمایی کاسپين    
، رسـتوران انـار$1000هفتــه نامـه دنيــای ورزش       -$ 1000 مـيرر    سایت پرژین  - 1000$
 ميدیــادر ضمن تلویزیون ایـران زميـن و پاســارگاد و همينطــور کمپـانی کریيتيـو                     .1000$

 نقــدی آنهــاکمــک هــای شــایانی بــه جشــنواره کــرده انــد کــه در حــال بررســی ارزش        
 .هستيم

 زیادی از هموطنـان ایرانــی مـا از سراسـر دنيـا کمـک هزینـه هـایاز طرفی دیگر عده      
 رسانده اند خود را چه به صورت نقدی و یا چه به صورت حواله اینترنتی به ما                      بالعوض

 آشـنایی بـا نـام ایـن دوسـتانبـرای  . است$ 2570که مقدار دقيق آن تا به امروز مبلغ            
 . در تارنمای ما مراجعه فرمایيد "دوستان جشنواره"شما ميتوانيد به صفحه 

http://tirgan.ca/friends/list.html 
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ستمرکز: مورد دوم   فرهنگی هاربر فرانت که ميزبان این فسـتيوال منحصـر بـه فـرد ا
 دعـوت از کـانوندر حرکتی بزرگـتر بـا       ) زیر گنبد کبود   ( از موفقيت جشنواره گذشته      بعد

را فراهم کرده و در این مسير مبلـغ فرهنگ و هنر ایرانيان کانادا مقدمات این جشنواره        
ین    ) 21% (126000$ مک هـا در مقاطـع.  فسـتيوال اختصـاص داد     را به بودجــه ا ایــن ک

 . برنامه ها، اجاره وسایل، ضبط و غيره صرف خواهند شدبازاریابی، توليد

 هـنریبرنامـه  56همانگونه که در ابتدا ذکر کردم، جشنواره تيرگان شامل               :مورد سوم 
برنامـه 4ایــن  .  بليـت دارنــد   برنامه نياز به تهيـه      4برنامه به صورت رایگان و        52است که  
برنامه های بليتی جشنواره به.  تامين می کننداز بودجه جشنواره را) 12% (72000$

  :شرح زیر هستند

  افتتاحيهکنسرت

  لطفی و گروه شيدامحمدرضا: اجرا 

 شب 9ساعت  2008جوالی  17پنجشنبه :زمان

 $25: بليتبهای

 به کارگردانی نيلوفر بيضایی "بوف کور: "تئاتر

بعــد 2سـاعت     2008جوالی   20شب و شنبه     8ساعت   2008جوالی   19جمعه  : زمان
  ظهراز

 $30 و 25: بهای بليت

  بلوز کالسيک و موسيقی محلی ایرانی با اصول جاز واپرای: موسيقی

  دادوردریا: اجرا 

 شب 8ساعت  2008جوالی  20شنبه : زمان

 $35 :بهای بليت

  کمانگيرآرش: رقص

 )گروه هنری نکيسا( مشکين قلم شاهرخ: اجرا 

 بعد ازظهر 5و  3:30ساعت  2008جوالی  21یکشنبه : زمان

 $30 و 25: بهای بليت

 می توانند برای زمان بندی برنامه های رایگان و یـا تهيـه بليـت بــه                  دوستان عالقه مند  
عه نماینـد        بليــت هـایتـا کنـون بيشـتر از یــک مـاه اسـت کـه             . تارنمای جشنواره مراج

 بليت ها و تعداد محدود آنجشنواره در دسترس عموم قرار گرفته و به علت بهای کم                  
 . تهيه بليت خود اقدام فرمایيدتوصيه می کنيم که هر چه زودتر برای

از طریــق کمـک هــای      %) 8($ 48000 برآورد اوليه بودجه، بنا بود که            طبق: مورد چهارم  
 تـا بـه امــروزبالعوض دولت کانادا در سطوح فدرال، استانی و شهری فراهم شود کـه                   

 جشــنواره کمـک هـای بيشـتری را ازاین مبلغ تهيه شده است و اميدواریم کــه تــا روز        
 : های دریافت شده بدین شرح استریز کمک. دولت کانادا دریافت کنيم

Ontario Trillium Foundation$29,500 

Toronto Arts Council$10,000 

Page 3 of 5گزارش مالی از جشنواره تابستانی تيرگان

6/17/2008http://shahrvand.com/?c=120&a=4621



Ontario Arts Council$8,000 

 
 بودجــه جشــنواره هســتند و در چهـارچوب قوانيـناین کمکها تنها کمکهای دولــتی بـه         

صيص دادهدولت کانادا از طریق   بودجه ای که به انجام فعاليتهای فرهنگی و هنری تخ
 .  تامين شده اندشده،

ــن    ــرای دریافــت ای ــادا مراحــل الزم را کــه               ب ــان کان  کمکهــا، کــانون فرهنــگ و هــنر ایراني
 درخواســتی باشـد،درخواست کتبی همراه با پرکردن فرمهای گوناگون و ارایه مــدارک                  

ضاهاطی کرده و سازمانهای مختلف در سطوح مختلف دولت پس           از بررسـی ایـن تقا
 کانادا در سطح شـهرداری، اســتان و فـدرال،به جز این کمکها از دولت      . جواب داده اند  

 .  هيچ دولتی درخواست و یا دریافت نکرده استجشنواره هيچگونه کمکی از

فروش غرفـه هـای فرهنگـی و غـذایی تهيـه%) 4($ 24000 مبلغ: مورد پنجم   توسـط 
طول           7غرفـه فرهنگـی و        16مـا تعـداد       .خواهد شد  روز جشـنواره   4غرفـه غـذایی در 

 مبـالغ آن بـه حسـابغرفه واگذار گردیــده و      23خواهيم داشت که تا به امروز اکثر این          
 . اندکانون فرهنگ و هنر ایرانيان کانادا واریز شده

 جشـنواره امســال در حرکــتی تکـرار نشـدنی یـک ضـيافت پایـانی بـادر: مورد ششـم  
 جشـنوارهرا بـرای   %) 11($ 66000ایــن برنامــه مبلـغ      .  ترتيب داده شــده اسـت     شکوه

شبی بـه یـاد ماندنـیاین ضيافت  . به ارمغان خواهد آورد      " یکی بود یکی نبود    "  پایانی 
 هنر و ادب ایران، و به عنوان برنامـه اختتاميـهتن از بزرگان     150خواهد بود که با حضور    

پيـش ( این برنامــه شــامل پـذیرایی کامـل      . پارک برگزار خواهد شد    .در سالن مجلل له    
 و پيانوخواهــد، رقص تانگو آرژانتيـنی و موسـيقی جـاز پنــج نفــره               )غذا، شام، دسر، بار     

-4747 ضيافت بــا شـماره تلفــن          شما از هم اکنون می توانيد برای تهيه بليت این               . بود
 .و تعداد بليت محدود است$ 150 قيمت بليت این شب. تماس بگيرید 728-416
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به جمـع حمایـت کننـدگان جشـنواره بپيوندنـددر اینجا از دوستانی که مایــل      هسـتند 
از سوی دیگـر. تماس بگيرند  416-704-0279 چه زودتر باشماره      دعوت می شود تا هر      

 هرچنــد تمامی هموطنان ایرانی در سراسر جهان دعوت می شود که با کمک های                از
 بيشـتر لطفـا بـهبـرای اطالعـات     . بپيوندنـد " دوسـتان جشــنواره  "کوچک خود بـه جمـع         

 .تارنمای جشنواره مراجعه فرمایيد

www.tirgan.ca 

 پایان رسيدن جشنواره با ارائه گزارشی جامع تر، شفافيت مالــیبدون شک بعد از به     
  . نحوه خرج کردن مبالغ فوق به آگاهی هموطنان گرامی خواهد رسيدو

 تمامی همکاران داوطلب در کميتـه بازاریــابی و فـروش، گرافيـک،با سپاس و تشکر از    
 . جشنواره های فرهنگی، مجله تيرگان، وب سایت و اتاق خبرغرفه

 

About Us 
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