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ساز کنسرتهای تابستانی کوک شد

موسیقی باران

و شهرســتانها بســیار داغ شــده
اســت؛ البتــه بــا ایــن تفــاوت کــه ایــن
ندا سیجانی
فرهنگ خبرنگار
بــار قیمــت بلیــت کنســرتها افزایــش
قابــل توجهــی پیــدا کــرده تــا آنجــا کــه
بــا نزدیــک شــدن بــه روزهــای پایانــی برخــی کنســرتهای موســیقی پــاپ
فصل بهار و آغاز تعطیالت تابستانی ،بــا بلیتهــای  185هــزار تومانــی بــه
بــازار کنســرتهای موســیقی در تهــران فــروش میرســند .حــاال بایــد دیــد

بخشموسیقیپاپ

در بخــش موســیقی پــاپ هــم
خوانندههــای پرمخاطــب ایــن ژانــر
از موســیقی بــا اعــام خبــر اجــرای
کنســرتهای خــود در فضاهــای
مجــازی توانســتهاند برنامههــای خــود
را در روزهــای دیگــر تمدیــد کننــد.
احســان خواجــه امیــری تازهتریــن
اجــرای خــود را در تاریــخ  26خــرداد ماه
در ســالن میــاد نمایشــگاه بینالمللــی
تهــران برگــزار خواهــد کــرد .پیــش از
ایــن کنســرت خواجــه امیــری در 21
خــرداد مــاه و در همیــن ســالن برگــزار
شــده و بلیــت ایــن کنســرت تــا 185
هــزار تومــان هــم بــه فــروش رســیده
است.
فــرزاد فرزیــن دیگــر خواننــده موســیقی
پــاپ پــس از مدتهــا دوری از صحنــه 23
خــرداد مــاه طــی دو ســانس در ســالن
میــاد نمایشــگاه بینالمللــی تهــران
اجــرای برنامــه خواهــد داشــت.

بــا تصویــب قانــون اختصــاص 10
درصــد از درآمــد اجراهــای صحن ـهای
بــرای ســاماندهی فعالیتهــای
فرهنگــی و هنــری ،چــه سرنوشــتی در
انتظــار هنرمنــدان و در کل ،پروســه
کنســرتگذاری اســت! هرچنــد بــا
همــه اینهــا اجــرای کنســرتهای

موســیقی همچنــان برقــرار اســت و
کمــی چندانــی در ایــن
ظاهــراً کاهــش ّ
زمینــه بــه چشــم نمیخــورد .در ایــن
مجــال بــد ندیدیــم نگاهــی بیندازیــم
بــه برخــی کنســرتهای موســیقی
قابــل توجــه در آخریــن شــبهای
بهــاری پایتخــت.

موسیقیکالسیکوسنتی

محســن ابراهیــمزاده خواننــده نســل
جــوان موســیقی پــاپ کــه ایــن روزهــا
طرفــداران بســیاری پیــدا کــرده اســت
کنســرت خــود را طــی دو ســانس و در
تاریــخ  25و  31خــرداد درســالن مرکــز
همایشهــای بــرج میــاد تهــران روی
صحنــه میبــرد.
مهــدی دارابــی خواننــده گروه موســیقی
هــوروش  25خــرداد در دو ســانس و در
ســالن میــاد نمایشــگاه بینالمللــی
تهــران اجــرای برنامــه خواهــد داشــت.
مهــدی جهانــی نیــز  28خــرداد مــاه در
دوســانس تازهتریــن اجــرای خــود را در
مرکــز همایشهــای بــرج میــاد تهــران
یکنــد.
برگــزار م 
کنســرت آذربایجانــی داریــوش دهــری
 28خــرداد ماه در فرهنگســرای نیاوران
برگــزار میشــود.
گــروه موســیقی دال هــم  29خــرداد مــاه
در تــاالر وحــدت روی صحنــه مـیرود.

ارکســتر ســمفونیک تهــران بــه رهبــری
شــهداد روحانــی تازهتریــن اجــرای خــود
را طــی ســه شــب  23 ،22و  24خــرداد مــاه
در تــاالر وحــدت روی صحنــه میبــرد.
ایــن اجــرا بــه همــراه گــروه کــر شــهر تهران
بــه سرپرســتی مهــدی قاســمی خواهــد
بــود و قــرار اســت ســمفونی شــماره 9
بتهــوون باردیگــر شــنیده شــود.
رســیتال پیانــو فریــدون ناصحــی هــم
 24خــرداد مــاه بــا اجــرای اتودهــای
ســمفونیک شــومان و  24پرلود شــوپن در
تــاالر وحــدت برگــزار مــی شــود.
کنســرت ارکســتر نوجوانــان و جوانــان
ایــران بــا عنــوان شــب کنســرتهای
موتــزارت  24خــرداد مــاه در تــاالر رودکــی
اجــرا میشــود.
کنســرت گــروه «بانــگ نــو»  23خــرداد
در فرهنگســرای ارســباران روی صحنــه
مــیرود.
در بخــش موســیقی بانــوان هــم گــروه

موســیقی «مــارال» بــه سرپرســتی و
خوانندگــی مــارال شــعاعی و بــا همــکاری
گــروه دف نــواز  27خــرداد مــاه در
فرهنگســرای نیــاوران اجــرای برنامــه
خواهنــد داشــت.
رســیتال آواز کالسیک گروه ســتاره دنبالهدار
بــا عنــوان «آرزو کــن» بــا هنرمنــدی نادیــا
بیســترویچ ویــژه بانــوان  29خــرداد مــاه در
فرهنگســرای نیــاوران برگــزار میشــود.
ارکســتر ملــی ایــران هــم بــا رهبــری
میهمــان ســهراب کاشــف بــه خوانندگــی
حســامالدین ســراج  31خــرداد مــاه در
تــاالر وحــدت اجــرای برنامــه خواهــد
داشــت .شــب عاشــقان بیدل ،طلوع ،دل
آرا ،توحیــد ،نشــان بینشــان و بــاد صبــا
بــه آهنگســازی همایــون رحیمیــان ،هــزار
دســتان بــه آهنگســازی مرتضــی حنانــه و
دایــره بــه آهنگســازی حشــمت ســنجری
از جملــه قطعاتــی هســتند کــه در ایــن
کنســرت اجــرا میشــود.

