
کانون  ی تدارکات و جشن ها  ته یصورت جلسه کم   

مارس  ۱۳ کشنبه ی روز  تهی کم  یاعضا  ه ی ازکل کتبی کانون دوستداران فرهنگ ایران بر طبق دعوت  جلسه کمیته تدارکات و جشن های 

ناهید قادری  - یدی  –  بی رج رجی ا - پریسا شمالی -معانیماه منظر  -یع  فرامرز رف  -  ییلشکوفه وک - هفت بعد از ظهر با حضور ساعت   

.  دی گرد ل ی زوم کانون تشک ی در محل مجاز  

 

مسئول جلسه انتخاب شدند.  به عنوان مدیر و ناهید به عنوان یدی  

. دی اتخاذ گرد ری ز شنهادات ی و پ  ماتی تصم  

   خواهد شد.توسط ایرج بررسی و یکی از انها انتخاب پروانه  خانم کلیپ های دریافت شده از  -

   ی هماهنگی شد.ترانه برومند در مورد شاهنامه خوان  خانم با   - 

 اقای بهمن و عیل بلوریان برنامه نوروزی برای کانون تدارک دیده اند.

د قرار گرفته شد. آقای قدرشناس مورد تائی ی ترانه های بهاری و موزیک پیانوی رنگ رقص ایران  .  

می باشد.  ینید شوهای هفت سالریسا در تدارک اسپ   

بگذاریم های پریساید شوالل و یا شنای نوروزی را هم ضمن پخش اس ساز و دهتن شاد فرامرز پیشنهاد کردکه اگر یک موزیک م  

پخش  وع برنامه و یا بعد ازصحبت پانزده دقیقه ای که توسط مجریان برنامه رش  در ابتدایبود این کلیپ  بسیار مناسب و زیبا خواهد

.  گردد  

. فرستاده بود درصحبت پانزده دقیقه ای استفاده شود سین  که ناهید در مورد نام نوروز و هفت نی قرار شد از مت   

   در برنامه گنجانده شود. بهار و نوروز بلوچی و شمالی در رابطه با ،  کردی گهایاهن ن ی قرار شد از لطیفه یک اهنگ اذری و همچن 

. اریم ایرج گفت یک کلیپ عید اومد بهار اومد در دست اجرا د  

ین انجام شد که بسیار روشن و رسا بود. از تصویر و صدای فرامرز در صفحه دورب  کوتاهی تمرین  

 در نهایت قرار شد فرامرز ترتیب برنامه ها و زمان اجرای انها را تهیه کرده و به کمیته فن اوری ارایه نماید .

. و تنظیم انها در مکانهای مناسب یک نگرش دوباره انجام دهد   یی  در جابجا ی فن اور  تهی کم سپس  

 

. دی رس انی بعد از ظهر به پا می جلسه در ساعت هشت و ن   

. خواهد بود آوریل  ۱۴خ ی در روز جمعه ساعت هشت شب در تار ندهی جلسه ا  

د ی ناه  


