
 صورت جلسه کمیته تدارکات و جشن های کانون 
جلسه کمیته تدارکات و جشن های کانون دوستداران فرهنگ ایران بر طبق دعوت کتبی از  

بعدازظهر با حضور شرکت   ۸ساعت ، ۲۰۲۲فوریه  ۳روز پنج شنبه کلیه اعضای کمیته 

کنندگان : ناهید قادری ، ایرج رجبی ، یدی شیخ میری ، مونیکا وکیلی ، علیرضا رضایی ،  

منصور امین زاده ، فریفته امام قرشی ، آتی وکیلی ، شکوفه وکیلی در محل مجازی زوم  

 کانون تشکیل گردید  

 

 ه انتخاب شدند. به عنوان منشی جلس  یدیبه عنوان مدیر و   ناهید قادریخانم 

 سپس دستور جلسه قرائت و تصمیمات زیر اتخاذ گردید. 
 

 

 پیشنهادات 

به تناسب برنامه ها و موقغیت  . برنامه های هنری به صورت زنده یا ضبط شده باشد  -یک 

   افرادی که می خواهند برنامه اجرا کنند برنامه زنده و یا ضبط شده خواهد بود. 

 

عوت شود که بمدت پنج تا ده دقیقه درباره نوروز و مراسم و  از سخنران معروفی د -دوم 

، اعضا در حال تحقیق برای تعیین  سخن ران تعیین نشده. : آیین نوروزی صحبت کند

 سخنران می باشند.

که از موسیقی   توافق شده است .موسیقی شاد باشد واز موسیقی سنتی استفاده نشود -سوم 

سنتی در این برنامه خودداری شود. اعضا در صدد پیدا کردن افراد و یا کلیپ هایی باشند  

قبل از گرفتن   به کسی قول داده نشود در مورد پیشنهاد اجرای برنامه که مورد تائید باشد. 

جه تحقیق  تائید شد و ایشان نتی  par_pianoپیشنهاد خانم مونیکا در مورد   تائییده از کمیته. 

 شان را با اقای رجبی در میان خواهند گذاشت.  

 افراد زیر برای معرفی برنامه ها پیشنهاد شد: .مجری خوب و قوی انتخاب شود - چهارم 

به کسی قول داده نشود در مورد   . تصمیم گرفته شدکهماه منظر ، عباسی، باجقلی، پریوش

 . پیشنهاد اجرای برنامه تا تصمیم نهایی

  

خانم مونیکا  :  رقص کوتاه ایرانی  -   علی رضا دنبال کند: دعوت از افراد کمدین -پنجم 

 . تحقیق کند 



خانم پریسا تهیه  : ارسال عکس سفره های هفت سین و نمایش آن در برنامه جشن   -ششم 

   هفت سین بفرستد. عکس سفره هفت سین، علی رضا چند عکس سفره 

در این مورد  : دعوت و تماس با هنرمندان  ، استفاده از موسیقی آذری و کردی -هفتم 

اقای  با - ۲در خواست شود: شکوفه خانم دنبال کند.  اقای بلوریاناز -۱جستجو شود، 

با اقای قدسی هم تماس گرفته شود:   -۳. ناصری تماس گرفته شد: ایرج دوباره دنبال کند 

مونیکا خانم  : خواننده اذریبا اقای تبریزی تماس گرفته شود برای پیدا کردن  - ۴شکوفه خانم

برا  عمر مینایی  با اقای   -۵با شخص تماس بگیرد برای استفا ده از کلیپ ایشان و یا زنده. 

 :علی رضا.تماس گرفته شود:   کردیاهنگ 

   .تصویب شد. دوشنبه بیست ویکم ماه مارس روز جشن نوروزی کانون تعیین شد - هشتم

انون که اجرا شده است ویدیو کوتاه تهیه شود که  درباره چهل سال برنامه نوروزی ک -هم  ن 

  تصویب شد و ایرج دنبال کندشادی و دور هم بودن این مدت چهل سال را به نمایش بگذارد 

 یدی مسولیت پیاده کردن برنامه خواهد بود  

 دومین پنجشنبه هر ماه روز تشکیل جلسه کمیته تدارکات و جشن ها تعیین گردید  -دهم 

   .ساعت  نه و ده دقیقه بعدازظهر خاتمه پذیرفتجلسه کمیته در 

ساعت هفت وسی دقیقه بعدازظهر تشکیل   مارس  ۱۰جلسه آینده کمیته : روز پنجشنبه 

   میگردد.

. این جلسه فوق  دیک جلسه فوق العاده برای امادگی برنامه نوروزی تعیین ش

 برگزار می شود. بعد از ظهر   ۷ساعت فوریه  ۱۷  پنج شنبه العاده در 
 

 


