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یهرز رحسامیس  / دنک یم  میظعت  ناگریت 
دهاز سیگنرف  نادرگرب :

اهلاس تسا ، مکاح  مهم  یاه  تبسانم  همه  رب  هک  تس  یلاور  نیا  دنتشاذگ . ینوزف  هب  ور  تاراظتنا  اهدیما و  دنتشذگ و  مه  یپ  رد  اه  هتفه  اهزور و 
شیاشگ بش  راظتنا  رد  شپت  رپ  یبلق  اب  ماجنارس  ییاهن و  یگدامآ  یارب  باتش  رپ  راک  اهزور  هدرشف و  راک  اه  هتفه  یزیر ، همانرب  اههام  راظتنا ،

. نتسشن

هبنشکی ات  یالوج  هبنشجنپ 21  زور  زا  وتنروت  تنارف  ربراه  دوب . دنمرنه  زا 150  شیب  بلطواد و  اهدص  شالت  راک و  لصاح  ناگریت 2011 
یرازگرب لحم  رد  تسد  رد  هدولاف  بابک و  شوپ  شوخ  یاه  ییاداناک  یناریا –  دوب . هتخیمآ  رد  یناریا   یوب  رطع و  اب  اراکشآ  یالوج   24

یقیسوم  صقر و  تایبدا ، یمسجت ، یاهرنه  رتائت ، امنیس ، نوچ  یعونتم  یاه  همانرب  رگ  هراظن  ات  دندمآ  مه  درگ  هچایرد  رانک  رد  هراونشج  
 . دنشاب یناریا 

امنیس و ات  هتفرگ  ناکدوک  یارب  تروص  یشاقن  یکسورع و  شیامن  زا  تشاد ، یا  همانرب  یا  هقیلس  نس و  ره  یارب  یگداوناخ  هراونشج  نیا 
. ناگمه یارب  یقیسوم  صقر و  بدا و  لها  یارب  تایبدا 

. دش رازگرب  لاس 2008  رد  هک  نیشیپ  هراونشج  ربارب  دنچ  دنک ، بلج  دوخ  هب  ار  هدننکدیدزاب  زا 120,000  شیب  هجوت  تسناوت  لاسما  هراونشج 

هراونشج یاه  نیرتهب 

هداز هبنش  هورگ 

همانرب یاشامت  یارب  هبنش  هعمج و  هک   دنوش  یصرق  اپورپ  ناراداوه  ماحدزا  عنام  دنتسناوتن  کی  چیه  اسآ  لیس  ناراب  هن  دیدش و  یامرگ  جوم  هن 
. دندوب هدز  هقلح  تنارف  ربراه  رد    Stage WestJet رود ات  رود  زیگنا   ناجیه  یا 

، تسا هداز  هبنش  بیقن  دیعس و  دنمرنه ، رسپ  ردپ و  زا  لکشتم  هورگ  یاضعا 
ماگنه اهنآ  نیب  دنویپ  هورگ و  دارفا  نیب  یفطاع  هطبار  یرهشوب . حاتفم  بیبح  و 

. دوب سوسحم  الماک  یگدیروش ، هلحرم  ات  ندیصقر  نتخاون و  ندناوخ و 

، ناریا بونج  رد  یرهش  یرهشوب ، یقیسوم  نتخاون  اب  هرفن  هس  هورگ  نیا 
هداز هبنش  هورگ  دندرک . دوخ  روشرپ  جیهم و  همانرب  بوذجم  ار  نایچاشامت 

یتفج ین  نابنا ، ین  نوچمه  یددعتم   یتنس  یناریا  یاهزاس  زا  ارجا  ماگنه 
جنس یتنس ، تولف  یهز ،) زاس   ) وپمت برض  یهز ،) زاس  مامد ( تولف ،) یعون  )

. دننک یم  هدافتسا  قوب   و 

ناهج طاقن  زا  یرایسب  هب  زورما  ات  هدش و  یراذگ  هیاپ  لاس 1990  رد  هورگ 
تس یقیفلت  زین   اهنآ  یقیسوم  تسا . هتخادرپ  همانرب  یارجا  هب  اج  همه  رد  اکیرما  لامش  اپورا و  ات  هتفرگ  ایلارتسا  ایسآ و  ناریا و  زا  هدرک و  رفس 

. ییاقیرفا یدنه و  یبرع ، یناریا ، یاهاون  اه و  متیر  زا 

صقر هب  دندز و  یم  تسد  هداز  هبنش  اب  یهارمه  رد  دندوب و  هداتسیا  یا  هدرشف  یاهفص  رد  نارگاشامت  هقباس ، یب  یامرگ  مغر  یلع  بش ، هعمج 
. دندوب لوغشم  یبوکیاپ  و 
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یکاس ادیآ 

هدمآ و ترسنک  یاشامت  هب  مود   راب  یارب  اهنآ  زا  یرایسب  هک  دنتشاد  روضح  لحم  رد  یرتشیب  تیعمج  دیدش ، یگدنراب  دوجو  اب  یتح  بش  هبنش 
لحم فارطا  رد  ییاه  هقلح  شوجدوخ  روطب  دندوب  هدیسر  ارجا  لحم  هب  رترید  هک  ییاهنآ  دندوب . هدروآ  هارمه  هب  زین  ار  ناشناگتسب  ناتسود و 

. دندش صقر  لوغشم  اسآ  لیس  ناراب  هب  انتعا  یب  دندرک و  داجیا  یرازگرب 

اپ ات  رس  نایاپ ، رد  هک  اجنآ  ات  تخاون  یم  زاس  دیصقر و  یم  دناوخ ، یم  زاوآ  تدم  مامت  وا  درک ، ارجا  دوجو  مامت  اب  ار  همانرب  هداز  هبنش  دیعس 
. تسا هدرک  شرنه  فقو  ار  دوخ  هک  تس  ییاه  هدنزاون  نیرتهب  زا  یکی  وا  کاله . یگتسخ  زا  دوب و  قرع  سیخ 

رنه نایانشآ و  ناتسود و  اب  هک  یناتسبات ، مرگ  بش  نآ  زا  راب  ترسح  شوخ و  یا  هرطاخ  دیسر و  نایاپ  هب  تعرس  هب  هاتوک  یباوخ  نوچ  ترسنک 
. دشاب اداناک  درس  ناتسمز  رد   نامنهذ  حور و  شخب  مارآ  نآ  یامرگ  ات  دنام  یقاب  دوب  هدش  رپ 

یکاس  ادیآ   

دنمرنه کی  یاه  تیلباق  هب  ات   دنراد  زاین  یرتشیب  هبرجت  نامز و  هب  هک   میرواب  نیا  رب  اریز  میرادن  یدایز  راظتنا  ناوج  نادنمرنه  زا  الومعم  ام 
. داد ناشن  ناگمه  هب  ار  دوخ  ییاناوت  مک  نس  نیمه  اب  یکاس  ادیآ  اما  دنبای . تسد  لوا  زارط 

. درک هئارا  ناگریت  هب  لماک  ابیز و  یا  همانرب  یناریا  یتنس  یقیسوم  اب  نردم  صقر  قیفلت  اب  ادیآ 
تنارفربراه رتائت  ویدوتسا  نلاس  دراو  دنناوتب  ات  دنداتسیا  فص  رد  تعاس  کی  هک  ینارگاشامت 

نیا قیوشت  هب  روش  رپ  مرگ و  یلابقتسا  اب  همانرب   نایاپ  رد  دندش و  ادیآ  ییامنرنه  بوذجم  دنوش 
. دنتخادرپ ناوج  دنمرنه 

دزاس و یم  زیامتم  ناگدنصقر  رگید  زا  ار  دوخ  هناگی ، یکبس  اب  وا  تس . یندید  رایسب  ادیآ  صقر 
. دراد دوخ  رب  ار  وا  صوصخم  رهم  هک  دراد  یدرفب  رصحنم  تاکرح 

یم بات  چیپ و  ار  شا  هدیزرو  ندب  هظحل  کی  رد  تسا . عونتم  شصقر  کرحت و  رپ  وا  همانرب 
یمرن و هب  رگید  یا  هظحل  دزادنا . یم  لکش  زا  ار  دوخ  ندب  هراشا  امیا و  زا  رپ  یتاکرح  اب  دهد و 

رد دعب  و  درادن . ندب  رد  یا  هچیهام  ناوختسا و  ییوگ  دتلغ  یم  دخرچ و  یم  نس  یور  یلابکبس 
هب ار  دوخ  ینامسج  یاهیگژیو  ات  درپ  یم  اوه  هب  هناراکشزرو  یتردق  تراهم و  اب  رگید  یتکرح 

. دراذگ شیامن 

یم وس  نآو  وس  نیا  هب  ار  دوخ  دشک و  یم  زارد  نس  یور  ینعم  رپ  نیدامن و  یتاکرح  اب  هاگنآ  و 
. دناشک

لاس نیلوا  هزات  هچ  رگا  تسا ، صقر  یایند  رد  تفرشیپ  لاح  رد  هدننک و  روحسم  یا  هدنصقر  ادیآ 
یایند رب  ار  دوخ  ناشن  زین  کنیا  مه  ناوج  دنمرنه  نیا  تسا ، هتشاذگ  رس  تشپ  کرویوین  هاگشناد   TISCH رنه هدکشناد  رد  ار  دوخ  یلیصحت 
تفایرد ،  FoundationNational هسسوم یوس  زا  رنه  یالتعا  یارب  هزیاج  تفایرد  هلمج  زا  هدرک  تفایرد  یزیاوج  تسا و  هتشاذگ  صقر 

Dancer و     Performer Ditinguished لماش   هک  یلم  ناونع  جنپ   تفایرد  صقر . رد   Master  Young Texas ناونع
. دوش یم  زین   Outstanding

مار گنیک       

، مونشب ار  یچراکش  گنهآ  هک  دیما  نیا  اب  متفر - مردنس  تیب  یهارمه  اب  مار   گنیک  همانرب   ندید  هب  قایتشا  اب  مراداوه و  هک  منک  یم  دییات  هلب 
یتصرف نینچ  رظتنم  هک  مدوبن  یسک  اهنت  نم  ارهاظ  مناوخب و   اهنآ  اب  ار  زاوآ  تساوخ  یم  ملد  تس . یرایسب  هقالع  دروم  متسناد  یم  هک  یگنهآ 

. مدوب
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. دندوب زین  یلحم  رعاش  ولشادغآ  ارات  راعشا  لماش  و  دندش –  ارجا  یسراف  یسیلگنا و  نابز  ود  هب  اهزاوآ 

زاب هطوحم  رد   Stage Redpath رد   هبنش  هعمج و  بش  ود  رد  ترسنک 
ار دیدش  ناراب  ناراداوه  زا  رفن  اهدص  دش . رازگرب  تنارف  ربراه  بلق  رد 
یلحم هورگ  یهارمه  اب  اون  رپیاه  هدنناوخ  زاوآ  ندینش  یارب  دنتفرگ و  هدیدان 

. دندنام ترسنک  یرازگرب  هطوحم  رد  موردنس   تیب 

اب نابسچ  دیفس  نهاریپ  صوصخم –  یسابل  ندیشوپ  اب  هورگ  بش ، هبنش 
. دندروآ ناغمرا  هب  ناراداوه  یارب  یفعاضم  یداش  کیراب   یاه  تاوارک 

یارب اونرپیاه  تساوخیم  ملد  اما  دوب ، شخب  تذل  رایسب  اهنآ  ترسنک  هچرگا 
ناگریت رد  یا  هلزلز  ات  دش  یم  توعد   Stage WestJet هب همانرب  یارجا 

تسه  مه  یرگید  راب  هشیمه  دنچره  دروآ ، دیدپ 

نارهت ویدار 

ناگریت رد  ار  یمیظع  یلع  همانرب  مدش  قفوم  هکنیا  ات  مدوب  هدینشن  نارهت  ویدار  هب  عجار  یزیچ  لاحب  ات  اما  ما  هدمآ  هوک  تشپ  زا  دینک  رکف  دیاش 
دیدرت یا  هظحل  اهنآ  هب  ییوگ  دمآ  شوخ  رد  ییوتنروت  نارگاشامت  دوب و  اداناک  رد  نارهت  ویدار  کار  هورگ  ترسنک  نیلوا  همانرب  نیا  منیبب .

. دندرکن

ار یرادفرطرپ  یاهگنهآ  هک  تسا  دنسپ  مدرم  بوبحم و  یا  هرهچ  یمیظع 
کنیا هورگ  هچ  رگا  دنک . یم  ارجا  انشآ  یاهاون  ندینش  قاتشم  نارگاشامت  یارب 

. تسا هدروآرب  رس  نارهت  ینیمزریز  یقیسوم  زا  اما  تسا  ندنل  میقم 

همانرب الخ  ناوج  نارگاشامت  هب  ارگناوج  دیدج و  یقیسوم  هئارا  اب  نارهت  ویدار 
رد اضف  رییغت  نیا  و  درک . رپ  یدح  ات  ار  دنسپ  ناوج  یقیسوم  هنیمز  رد  ناگریت 
ریذپلد و رایسب  یلحم  یقیسوم  یتنس و  یاهصقر  زا  ولمم  ییاه   همانرب  نیب 

. دوب دنیاشوخ 

موبلآ نیمود  یور  هورگ  هک  میراد  نارهت  ویدار  ناراداوه  یارب  مه  یشوخ  ربخ 
. دوش یم  هدامآ  اکیرمآ  لامش  اپورا و  روت  یارب  دنک و  یم  راک  دوخ 

دبراب هورگ 

. داد هئارا  نارضاح  هب  یبرغ  یقرش و  کیسالک  یاهزاس  اب  زاوآ  قیفلت  اب  ار  ناریا  یتنس  یقیسوم  درف  هب  رصحنم  یا  هنوگ  هب  دبراب  هورگ 

رازگرب قاتشم  نارگاشامت  روضح  اب  تنارفربراه و   Stage Redpath رد ناتسبات  غاد  باتفآ  ریز  رد  هبنش  زور  رهظ  زا  دعب  هورگ  ترسنک 
. دش

یتنس یاهگنهآ  یارب  نایچاشامت  تساوخ  اب  اهنآ  یقیسوم  همانرب  هکنآ  اب 
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دبراب هورگ 

یتنس یاهگنهآ  یارب  نایچاشامت  تساوخ  اب  اهنآ  یقیسوم  همانرب  هکنآ  اب 
هورگ همانرب  هب  یصاخ  هولج  یبرغ  یاهزاس  ندوزفا  اما  دوب  هدش  یحارط 

. داد

همانرب یارجا   اب  ات  دبای  تصرف  دبراب  هورگ  یدعب ، هراونشج  رد  مراودیما 
. دراذگب شیامن  هب  ار  دوخ  هناگی  راثآ  شا   هناروآون  یاه 

ناریا هلاب  نامزاس 

شورف اب  هک  دوب  ناگریت  یاه  همانرب  هلمج  زا  ناریا  هلاب  نامزاس  همانرب 
Dance     رتائت نلاس  رد  هبنش  هعمج و  بش  ود  یط  دوب و  هارمه  تیلب 

. تفر هنحص  یور  هب  تنارفربراه   Fleck

نیدنچ لماش  هک  دوب  هدید  کرادت  ناگریت  یارب  یعونتم  همانرب  هلاب  نامزاس 
. نارضاح یارب  ییوئدیو  شیامن  قیرط  زا  نامزاس  یرنه   هنیجنگ  هب  قلعتم  هتسجرب  راثآ  زا  ییاه  هشوگ  هئارا  نینچمه  دوب و  هدنز  صقر  شیامن 

ار جیهم  راثآ  ات  داش  یاهشیامن  زا  هک  دندوب  یقلتخم  یاه  هنومن  هدش   هئارا  راثآ 
. تفرگ یم  رب  رد 

تراهم اب  دنتشاد و  باذج  یرهاظ  دندوب ، یراکتبا  شیامن  تاعطقزا  یرایسب 
ار نامزاس  راوترپر  زا  ییاه   هنومن  ییوتنروت  نارگاشامت  هب  دندش و  ارجا 

. دنداد هئارا 

اب نامزاس  یرنه  ریدم  زادرپ و  صقر  راذگ ، هیاپ  نایک  امین  همانرب  نایم  رد 
. تخاس انشآ  نامزاس  هچخیرات  اب  ار  نارگاشامت  ینویزیولت  یمایپ 

نادنچ شیامن  یاهتمسق  رگید  اب  ییوئدیو  ریواصت  ینویزیولت و  مایپ  هنافسًاتم ،
. تخاس یم  فرحنم  شیامن  هنحص  زا  ار  نارگاشامت  هجوت  سکعرب  تشادن و  یناوخمه 

بوچراچ رد  شیامن  عورش  زا  شیپ  ای  داد و  هئارا  یشزومآ  هاگراک  کی  بلاق  رد  ییاهنت  هب  ای  ار  ییوئدیو  شیامن  ینارنخس و  ناوتب  هدنیآ  رد  دیاش 
. دناجنگ یرنه  یراتفگ 

ناحرف انعر  اب  هنابش  زاج 

دیدش  ناراب  غاد و  باتفآ  ریز  رد  زور  کی  ندنارذگ  زا  .پ س  دوب لاسما  هراونشج  رد  نم  بلاج  یاه  هبرجت  زا  یکی  ناحرف  انعر  اب  هنابش  زاج 
. درک یم  مهارف  امش  یارب  یریذپلد  جند و  هشوگ  رتنس  تنارفربراه  رد    Tent &  Brigantine ینامدوخ   یاضف 

صرق اپ  رپ و  ناراداوه  زا  رپ  یقاتا  رد  یندیشون  ناویل  اب  و  منک ، جراخ  نت  زا  ار  ینالوط  یزور  یگتسخ   ات  دوب  یبسانم  تصرف  همانرب  نیا 
. مربب تذل  زاج  میالم  یقیسوم  زا  ناحرف  انعر 

تمسق چیه  دنتساوخ  یمن  دندوب و  هدیرخ  تیلب  دندوب ، یتخسرس  ناراداوه  اهنآ 
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ناحرف انعر 

تمسق چیه  دنتساوخ  یمن  دندوب و  هدیرخ  تیلب  دندوب ، یتخسرس  ناراداوه  اهنآ 
یتخس هب  نس  یکیدزن  رد  بسانم  ییاج  ندرک  ادیپ  دنهدب . تسد  زا  ار  نآ 

زا یرتهب  دید  ات  دندوب  هدیشک  فص  نس  لباقم  رد  همه  اریز  دوب  ریذپ  ناکما 
نیرترب زا  یا  هعومجم  زین  ناحرف  و  دنشاب  -  هتشاد  زاج  هزاوآرپ  یوناب 

. داد هئارا  شا  ینتشاد  تسود  نارگاشامت  هب  ار  دوخ  دیدج  یمیدق و  یاهگنهآ 

، ابیز یقیسوم  دوش : یم  رارکت  هدنیآ  ناگریت  رد  امتح  شور  هار و  نیا  و 
. راب و  ینامدوخ   یاضف 

ربلد یج  ید  ناوج –  ویدار 

و دنراد –  تسود  ار  صقر  نایناریا  هک  درک  راکنا  ار  تقیقح  نیا  ناوت  یمن 
تاعاس نیرخآ  رد  تسین . لماک  صقر  همانرب  نودب  یناریا  هراونشج  چیه 

Tent &  یوس هب  یگمه  نابلطواد  نادنمرنه و  هراونشج ، ناگدننکدیدزاب  دندیسر ، نایاپ  هب  هراونشج  یاه  همانرب  هکنآ  زا  سپ  بش  هبنش  هعمج و 
. دندش لوغشم  یبوکیاپ  صقر و  هب  هتشذگ  بش  زا  یساپ  ات  دندش و  ریزارس  رتنس  تنارفربراه  رد    Brigantine

صقر لفاحم  رد  هدش  هتخانش  یاه  هرهچ  زا  گنهآ  شخپ  طبض و  راک  رد  هبرجت  لاس  هدزیس  زا  شیب  اب  ربلد  ، یج  ید  هب  فورعم  یمظاک  ریما 
. تسا نیال  نآ  یناریا  ییویدار  یاههاگتسیا  نیرترادفرطرپ  زا  یکی  ماک ،  تاد  ناوج  ویدار  ناراذگ  هیاپ  زا  یکی  ربلد  یج  ید  تس . یناریا 

. دندیصقر دندیشون و  بش  ماگنه  رید  ات  یبرغ  یناریا و  یاهگنهآ  زا  ینوجعم  اب  هراونشج   ناگراتس  هناش  هب  هناش  نارذگ  شوخ  ناناوج 

ناریا یلم  رَک  هورگ 

. میدرب نایاپ  هب  کیسالک  رادفرطرپ  گنهآ  دنچ  یلم و  رک  هورگ  اب  ار  هراونشج  لیلد  نیمه  هب  و  میتسه –  تسود  نطو  میشابن  مه  یچیه  رگا 

 . دنوش یم  یهارمه  یعونتم  یاهزاس  اب  هک  تسا  زاون  کت  یدادعت  لماش  یتوارط  لامک  یربهر  هب  وتنروت  رد  رقتسم  رک  هورگ 

یا هعطق  یارجا  ات  هتفرگ  زیگنا  هرطاخو  بوبحم  یناریا  یاهگنهآ  یارجا  زا  تشاد ، همانرب  شنارگاشامت  نوگانوگ  یاه  هقیلس  یارب  رک  هورگ 
. هراونشج یناریا  ریغ  نارضاح  یارب  یجراخ  یاهگنهآ  یارجا  نینچ  مه  و  ناوجون ، ناگدنناوخ  زا  یهورگ  یهارمه  اب  ناکدوک  یارب 

. دنناوخب ار  ناشبوبحم  یاهزاوآ  رک  هورگ  هارمه  هب  ات  دروآ  دیدپ  نارضاح  یارب  یتصرف  کیسالک  یاهگنهآ  یارجا 

 . درب نایاپ  هب  هبنشکی  مارآ  رصع  کی  رد  ار   هراونشج  هک   دوب  یریذپلد  داش و  ماتخ  نسح  ناریا  یلم  رک  هورگ  همانرب  عومجم ، رد 

رخا نخس   

هب ور  تبسانم  نیا  یاهتیقفوم  اهشلاچ و  هب  هتشذگ  هب  یهاگن  اب  هدرک  هدافتسا  تصرف  نیا  زا  دیاب  ام  ناگریت ، هراونشج  نیموس  ندیسر  نایاپ  هب  اب 
. میزادنیب یهاگن  دشر 

میور یم  شیپ  ناگریت 2013  یوس  هب  هک  لاح  هدرک و   تیبثت  یرنه  یا  هراونشج  هباثم  هب  ار  دوخ  تیعقوم  ناگریت  هک  تساراکشآ  الماک    
. میشاب اهدوبمک  صئاقن و  ندرک  فرطرب  ییاسانش و  یپ  رد  هکلب   میراد ، ساپ  ار  دوخ  یاهدرواتسد  اهنت  هن  تس  یرورض 

ییاضف دراد و  هضرع  دوخ  نارگاشامت  هب  ار  یناریا  رنه  یاه  نیرتهب  دناوتب  ات  دبای  اقترا  یناهج  یاه  هراونشج  دح  ات  ناگریت  هک  یزور  دیما  هب 
. دروآ دیدپ  روآون  قالخ و  راثآ  هئارا  یارب 
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