
ی بازدید از جشنواره
راهنام
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پنجشنبه
جمعه
شنبه

یکشنبه

٨ بعد از ظهر   تا ۱۱ شب
۶ بعد از ظهر  تا  ٢ بامداد
١٢ ظهر         تا ٢ بامداد

١٢ ظهر         تا  ۷ بعد از ظهر
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Toronto’s Harbourfront Centre
235 Queens Quay West,
Toronto, Ontario
Canada M5J 2G8

جشنواره تیرگان، بزرگرتین جشنواره ایرانی در جهان، توسط بنیاد غیر انتفاعی تیرگان و با 
 همکاری هاربر فرانت سنرت برگزار می شود. جشن تیرگان در قالب کنونی در طی هفت

سال اخیر و با هزاران ساعت تالش داوطلبانه ی صدها نفر بوجود آمده است. 
جشنواره تیرگان ٢٠١٣، با موضوع «امید» و الهام گرفته از اسطوره «آرش»،  با حضوربیش از ١٥٠ هرنمند 

ایرانی و غیر ایرانی، ٣٠٠ داوطلب، و پیش بینی ۱۲۰٫۰۰۰  بازدیدکننده برگزار خواهد شد.
تیرگان ٢٠١٣ منتخبی است از بیش از ۹۰ برنامه هرنی فرهنگی شامل موسیقی، رقص، تئاتر، سینام، شعر، 

داستان ، هرنهای تجسمی و برنامه های متعدد برای کودکان. عالوه بر اینها، کارگاه ها، فعالیت های گروهی، 
گالری های منایشی، غذاهای لذیذ ایرانی و بازارچه سنتی از بخشهای دیگر این جشنواره هستند که  برای 

متامی گروهای سنی  از جذابیت برخوردار خواهند بود.

ÄqZ^Ë{

برنامه های رایگان
٩٠٪ برنامه های جشنواره تیرگان ٢٠١٣ 
رایگان می باشند. ورود به برنامه های 

رایگان نیاز به حضور به موقع شام 
قبل از رشوع هربرنامه دارد.

لطفا به جدول برنامه های مراجعه 
منوده و به هر برنامه زمان کافی 

اختصاص دهید. این موضوع بخصوص 
برای برنامه های پر طرفدار حائز اهمیت 

است. به علت محدود بودن ظرفیت 
هر برنامه حق ورود به برنامه های 
رایگان متناسب با زمان حضور شام 

قبل از رشوع هر برنامه می باشد.
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 برنامه های بلیتی  
برنامه های بلیتی تیرگان ٢٠١٣به رشح زیر می باشد:

برنامه افتتاحیه تیرگان
مراسم افتتاحیه، اجرای روایی اپرای آرش کامنگیر

پنجشنبه ١٨ جوالی ساعت ٨ شب
١

عاشقانه های شاهنامه
شاهرخ مشکین قلم و گردآفرید (رقص منایشی) 

جمعه ١٩ جوالی ساعت ٨ شب  
شنبه ٢٠ جوالی ساعت ٤ بعد از ظهر

یکشنبه ٢١ جوالی ساعت ٥ بعد از ظهر

٢

حامد نیک پی
 (موسیقی تلفیقی)   

شنبه ٢٠ جوالی ساعت ٥:٣٠ بعد از ظهر 
یکشنبه ٢١ جوالی ساعت ٣:٣٠ بعد از ظهر

٣

سپیده رییس سادات و کیا طبسیان
(موسیقی دستگاهی ایران) 

جمعه ١٩ جوالی ساعت  ٨:٣٠ شب 
شنبه ٢٠ جوالی ساعت ٨:٣٠ شب 

٥

حوری، رقص و موسیقی فالمینکو
دالرا تیو

شنبه ٢٠ جوالی ساعت ٨ شب 
یکشنبه ٢١ جوالی ساعت ٢ بعد از ظهر

۴
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حضوری
+DUERXUIURQW�&HQWUH�%R[�2IͤFH
235 Queens Quay West, Toronto

تلفنی
416-973-4000   press 1

آنالین
http://tirgan.ca/ticketed-events
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مرتو تی تی سی (TTC) را به سمت جنوب سوار شده 
و در ایستگاه یونیون (Union)  پیاده شوید، سپس با 

تراموای  شامره ۵۰۹ به سمت هاربرفرانت سنرت بیایید. 
ایستگاه «هاربرفرانت سنرت» روبروی ساختامن اصلی این 

مجموعه واقع شده است.

مرکز هاربرفرانت  جهت استفاده ساملندان و بازدید 
کننده ها با ناتوانی های جسمی دارای  امکانات 

الزم است. اگر از ماشین های «ویل ترنس»  
(Wheel Trans) استفاده می کنید مناسب ترین 

محل برای پیاده شدن گوشه شامل رشق اسکله مرکزی 
یورک است . شیب قرارگرفته در آن محل تردد را جهت 

دستیابی به مرکز اسکله یورک آسان می کند. 

امکانات الزم جهت استفاده کنندگان ویلچر در متام سالن 
های تئاتر درصورت هامهنگی با داوطلبان تیرگان در 

ورودی سالن مهیا خواهد گردید. محل تعیین شده جهت 
نشسنت با توجه به موقعیت سالن تغییر می کند. امکان 

اجاره یا قرض ویلچر فراهم نبوده و فقط یک ویلچر 
جهت امور اورژانس موجود می باشد.

اگر از وسیله نقلیه شخصی استفاده می کنید پارکینگ های مرکز هاربرفرانت 
امکانات الزم برای استفاده شام را دارا می باشند. حق تقدم استفاده از پارکینگ 

متناسب با  زمان ورود شام است. جهت پارک اتوموبیل خود میتوانید از سه محوطه 
پارک خودرو که در راستای اسکله مرکزی و مجاورت سالن ها قرارگرفته اند استفاده 

منائید. قیمت پارکینگ متناسب با تاریخ و محل پارکینگ متغیر است.

برای اطالعات بیشرت درباره پارکینگ های مرکز هاربرفرانت میتوانید ازداوطلبان 
 تیرگان در محل مراسم کمک گرفته و یا با تلفن های ٥٥٩٦-٩٥٤-٤١٦ یا 

 ٤٢٦٤-٩٧٣-٤١٦ متاس حاصل منایید.

لطفا توجه داشته باشید که در دوران برگزاری جشنواره خیابانهای اطراف 
هاربرفرانت سنرت در دست تعمیر و بازسازی است . پیشنهاد میکنیم از وسایل 

نقلیه عمومی جهت رسیدن به هاربرفانت سنرت استفاده کنید.
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nÀ
a مراسم افتتاحیه قسمت اول ٢٠:٠٠

سخرنانی ها*
٢٠:٠٠

٢٠:٣٠٢٠:٣٠
مراسم افتتاحیه قسمت دوم٢١:٠٠

روایت اپرایی آرش کامنگیر*
٢١:٠٠

٢١:٣٠٢١:٣٠
مراسم افتتاحیه قسمت سوم٢٢:٠٠

گروه موسیقی بلرد ویژن  
٢٢:٠٠

٢٢:٣٠٢٢:٣٠
٢٣:٠٠٢٣:٠٠
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١٢:٠٠

فضای سوم
منایشگاه هرنهای 

تجسمی

١٢:٠٠
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١٨:٠٠

پروژہ هرنی-
مشارکتی امید

بازارچه ایرانی 
(صنایع دستی ، 

شیرینی ، 
جواهرات، ...)

عرضه غذاهای 
ایرانی  توسط ۶ 

رستوران

١٨:٠٠
١٨:٣٠١٨:٣٠
١٩:٠٠

چای و شیرینی  
ایرانی  در 

چایخانه سنتی  
تهران

(با همکاری 
گروه نارنج)

گفتگو در مورد رابطه هرنهای تجسمی با سینام
همراه با پرسش و پاسخ با حضور

شجاع آذری، شیرین نشاط و بابک 

امید
منایشگاه هرنهای تجسمی

اهدای جوایز مسابقات داستان نویسی کوتاه و رقص آذربایجانی با هرنمنایی گروه رقص اودالر
عکاسی تیرگان ۲۰۱۳ بهمراه مراسم یادبود صادق 

تیرافکن هرنمند هرنهای تجسمی

١٩:٠٠
کنرست موسیقی معارص و منایشی رعنا منصور ١٩:٣٠

و گروه کارمندان
١٩:٣٠

٢٠:٠٠

گالری عکس 
مسابقه عکاسی 

امید 
(با همکاری کافه 

لیت)

رقص منایشی عاشقانه های شاهنامه
با هرنمنایی شاهرخ مشکین قلم، کرن 

گنزالز و گردآفرید*

٢٠:٠٠
کنرست موسیقی دستگاهی توسط ٢٠:٣٠

سپیده رئیس سادات، کیا طبسیان و 
گروه موسیقی*

٢٠:٣٠

تکنوازی گیتار توسط مانلی جامل٢١:٠٠
منایش مجموعه ای از فیلمهای کوتاه شیرین نشاط

٢١:٠٠
کنرست موسیقی تلفیقی٢١:٣٠

گروه عجم
٢١:٣٠

٢٢:٠٠٢٢:٠٠
کنرست موسیقی رپ ٢٢:٣٠

سایه اسکای
٢٢:٣٠

٢٣:٠٠کنرست رپ و راک  گروه نیمه ها٢٣:٠٠
٢٣:٣٠٢٣:٣٠
٢٣:٥٩برنامه شبانگاهی با دی جی تبا (رادیو جوان)٢٣:٥٩
١:٠٠٠١:٠٠
٠٢:٠٠٠٢:٠٠
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١٢:٠٠

پروژہ هرنی- ساخت چین
مشارکتی امید

چای و شیرینی  
ایرانی  در 

چایخانه سنتی  
تهران

(با همکاری 
گروه نارنج)

بازارچه ایرانی 
(صنایع دستی ، 

شیرینی ، 
جواهرات، ...)

عرضه غذاهای 
ایرانی  توسط ۶ 

رستوران

فضای سوم
منایشگاه هرنهای 

تجسمی

گالری عکس 
مسابقه عکاسی 

امید 
(با همکاری کافه 

لیت)

امید
منایشگاه هرنهای تجسمی

١٢:٠٠
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کارگاه آشپزی ١٢:٣٠
توسط نجمه بامتانقلیچ

١٢:٣٠رقص کردی با هرنمنایی گروه رقص مین زرد
١٣:٠٠

برنامه های کودکان
اجرای رسود دسته جمعی 
کارگاه موسیقی گروه رسو
کارگاه سازهای کوبه ای

کارگاه رقص 
قصه خوانی به زبان 

فارسی

برنامه های کودکان
مسابقه پازل نقشه

نقاشی صورت

منایش فیلم «زنان بدون مردان»
بهمراه پرسش و پاسخ با کارگردان فیلم، شیرین 

نشاط

١٣:٠٠
کتاب خوانی ١٣:٣٠

توسط منیرو روانیپور
منطق الطیر

کارگاه منایش توسط سهیل پارسا
١٣:٣٠

١٤:٠٠١٤:٠٠
١٤:٣٠رقص محلی و سنتی  ایرانی  با شیوه مدرن١٤:٣٠
ارائه رقصهای سنتی و محلی ایران توسط گروه افسانه سیمرغ توسط دکرت لیلی انور١٥:٠٠

باله ملی  پارس ونکوور
١٥:٠٠

منایش خیمه شب بازی با هرنمنایی ویدا قهرمانی١٥:٣٠
کنرست موسیقی  کردی و سنتی ایرانی توسط 

گروه وصال

١٥:٣٠
١٦:٠٠

منایش فیلم کارتونی ۱۰۰۱ شب بهمراه پرسش و 
پاسخ با کارگردانان فیلم، علی  جتا و شبنم رضائی

رقص منایشی عاشقانه های شاهنامه
با هرنمنایی شاهرخ مشکین قلم، کرن 

گنزالز و گردآفرید*

١٦:٠٠

روابط ایران باستان و ایتالیا١٦:٣٠
سخرنان دکرت کاوه فرخ

١٦:٣٠کارگاه آموزشی دف توسط آراز نایب پاشایی
١٧:٠٠١٧:٠٠
کنرست موسیقی  تلفیقی١٧:٣٠

بابک تقی خانی و سوملاز پیامیی
منایش فیلم کارتونی ۱۰۰۱ شب بهمراه پرسش و 
پاسخ با کارگردانان فیلم، علی  جتا و شبنم رضائی

کنرست موسیقی تلفیقی
گروه حامد نیک  پی*

١٧:٣٠
بازخوانی تاریخچه مجموعه تاریخی ١٨:٠٠

پاسارگاد توسط سیامک اسکندری

کنرست موسیقی کردی منطقه گرمیان توسط 
گروه دیالن

١٨:٠٠

١٨:٣٠١٨:٣٠
١٩:٠٠١٩:٠٠
شاهنامه ، حامسٔه پادشاهان ایرانی  ١٩:٣٠

سخرنان حمید رحامنیان
معرفی  کتاب «در سایه شیر»
توسط دکرت فریربز مختاری

کنرست موسیقی معارص و منایشی رعنا منصور 
و گروه کارمندان

منایش فیلم بازمانده ای از ماگادان

١٩:٣٠
حوری٢٠:٠٠

رقص و موسیقی فالمنکو 
با هرنمنایی دال را تیو*

٢٠:٠٠
٢٠:٣٠

کنرست موسیقی دستگاهی توسط موسیقی محلی گیلکی با هرنمندی شیال نهرور
سپیده رئیس سادات، کیا طبسیان و 

گروه موسیقی*

٢٠:٣٠

٢١:٠٠تکنوازی گیتار توسط مانلی جامل٢١:٠٠
کنرست موسیقی تلفیقی٢١:٣٠

منایش فیلم «زنان بدون مردان»گروه عجم
بهمراه پرسش و پاسخ با کارگردان فیلم، شیرین 

نشاط

٢١:٣٠
٢٢:٠٠٢٢:٠٠
کنرست موسیقی رپ ٢٢:٣٠

سایه اسکای
٢٢:٣٠

٢٣:٠٠کنرست رپ و راک  گروه نیمه ها٢٣:٠٠
٢٣:٣٠٢٣:٣٠
٢٣:٥٩برنامه شبانگاهی با دی جی تبا (رادیو جوان)٢٣:٥٩
٠١:٠٠٠١:٠٠
٠٢:٠٠٠٢:٠٠
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١٢:٠٠

پروژہ هرنی- ساخت چین
مشارکتی امید

برنامه های کودکان
اجرای رسود دسته جمعی 
کارگاه موسیقی گروه رسو
کارگاه سازهای کوبه ای

کارگاه رقص 
قصه خوانی به زبان 

فارسی

برنامه های کودکان
مسابقه پازل نقشه

نقاشی صورت

چای و شیرینی  
ایرانی  در 

چایخانه سنتی  
تهران

(با همکاری 
گروه نارنج)

بازارچه ایرانی 
(صنایع دستی ، 

شیرینی ، 
جواهرات، ...)

عرضه غذاهای 
ایرانی  توسط ۶ 

رستوران

فضای سوم
منایشگاه هرنهای 

تجسمی

گالری عکس 
مسابقه عکاسی 

امید 
(با همکاری کافه 

لیت)

امید
منایشگاه هرنهای تجسمی

١٢:٠٠
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کارگاه آشپزی ١٢:٣٠
توسط نجمه بامتانقلیچ

١٢:٣٠کارگاه آموزشی دف توسط آراز نایب پاشایی
منطق الطیر١٣:٠٠

کارگاه منایش توسط سهیل پارسا
منایش فیلم کارتونی ۱۰۰۱ شب بهمراه پرسش و 
پاسخ با کارگردانان فیلم، علی  جتا و شبنم رضائی

١٣:٠٠
ارزش ردیف، دستگاه، یا مقام در موسیقی ١٣:٣٠

ایرانی - سخرنان دکرت لوید میلر
١٣:٣٠رقص آذربایجانی با هرنمنایی گروه رقص اودالر

ارائه رقصهای سنتی و محلی ایران توسط گروه ١٤:٠٠
باله ملی  پارس ونکوور

حوری
رقص و موسیقی فالمنکو 

با هرنمنایی دال را تیو*

١٤:٠٠
١٤:٣٠١٤:٣٠

شاهنامه ، حامسٔه پادشاهان ایرانی  سخرنان ١٥:٠٠
حمید رحامنیان

کنرست موسیقی سنتیمنایش خیمه شب بازی با هرنمنایی ویدا قهرمانی
گروه رسو

موسیقی محلی گیلکی  با هرنمنایی شیال نهرور
مایش فیلم بازمانده ای از ماگادان

١٥:٠٠
کنرست موسیقی تلفیقی١٥:٣٠

گروه حامد نیک  پی*
١٥:٣٠

١٦:٠٠١٦:٠٠
هرن رشق در تجسم موسیقی ایرانی توسط ١٦:٣٠

حرکات موزون - سخرنان کاترین سنت جان

کنرست موسیقی گروه کر ملی ایران
به رهربی کامل طراوتی

١٦:٣٠

کنرست موسیقی کردی منطقه گرمیان توسط گروه دیالن١٧:٠٠
کنرست موسیقی  تلفیقی

بابک تقی خانی و سوملاز پیامیی
کنرست موسیقی تلفیقی گروه دایره بهمراه 

اجرای موسیقی  توسط هرنمند نوظهور آکادمی 
گوگوش، ندا

منایش فیلم «پادشاه سیاهی»
بهمراه پرسش و پاسخ با کارگردان فیلم، شجاع 

آذری

رقص منایشی عاشقانه های شاهنامه
با هرنمنایی شاهرخ مشکین قلم، کرن 

گنزالز و گردآفرید*

١٧:٠٠
١٧:٣٠١٧:٣٠

١٨:٠٠مراسم اختتامیه جشنواره تیرگان ١٨:٠٠٢٠١٣
١٨:٣٠١٨:٣٠
١٩:٠٠١٩:٠٠
۱۹:۳۰۱۹:۳۰
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تاریخ

                    مکان

زمان
 South Cultural

Landscape

)East Side(

 Across from

BLVD Tent

 South Orchard

Tent

 Kids Zone

Tent

 Boulevard 

Tent

 Intl.

Market

 World 

Cafe

 York Quay

Gallery

 East Side

Tent
Miss Lou's RoomLakeside TerraceMarilyn BrewerBrigantine Room RedpathWest JetStudio Theater FleckEnwave 

   مکان
        

                        زمان
                                

تاریخ
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nÀ
a(نفر زمان) ظرفیت (نفر زمان)١٠٠٢٥٠٢٠٠٣٢٥٣٢٥١٩٦٤٤٦٣٥٠ظرفیت
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nÀ
a مراسم افتتاحیه قسمت اول ٢٠:٠٠

سخرنانی ها*
٢٠:٠٠

٢٠:٣٠٢٠:٣٠
مراسم افتتاحیه قسمت دوم٢١:٠٠

روایت اپرایی آرش کامنگیر*
٢١:٠٠

٢١:٣٠٢١:٣٠
مراسم افتتاحیه قسمت سوم٢٢:٠٠

گروه موسیقی بلرد ویژن  
٢٢:٠٠

٢٢:٣٠٢٢:٣٠
٢٣:٠٠٢٣:٠٠
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١٢:٠٠

فضای سوم
منایشگاه هرنهای 

تجسمی

١٢:٠٠

Õ
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١٨:٠٠

پروژہ هرنی-
مشارکتی امید

بازارچه ایرانی 
(صنایع دستی ، 

شیرینی ، 
جواهرات، ...)

عرضه غذاهای 
ایرانی  توسط ۶ 

رستوران

١٨:٠٠
١٨:٣٠١٨:٣٠
١٩:٠٠

چای و شیرینی  
ایرانی  در 

چایخانه سنتی  
تهران

(با همکاری 
گروه نارنج)

گفتگو در مورد رابطه هرنهای تجسمی با سینام
همراه با پرسش و پاسخ با حضور

شجاع آذری، شیرین نشاط و بابک 

امید
منایشگاه هرنهای تجسمی

اهدای جوایز مسابقات داستان نویسی کوتاه و رقص آذربایجانی با هرنمنایی گروه رقص اودالر
عکاسی تیرگان ۲۰۱۳ بهمراه مراسم یادبود صادق 

تیرافکن هرنمند هرنهای تجسمی

١٩:٠٠
کنرست موسیقی معارص و منایشی رعنا منصور ١٩:٣٠

و گروه کارمندان
١٩:٣٠

٢٠:٠٠

گالری عکس 
مسابقه عکاسی 

امید 
(با همکاری کافه 

لیت)

رقص منایشی عاشقانه های شاهنامه
با هرنمنایی شاهرخ مشکین قلم، کرن 

گنزالز و گردآفرید*

٢٠:٠٠
کنرست موسیقی دستگاهی توسط ٢٠:٣٠

سپیده رئیس سادات، کیا طبسیان و 
گروه موسیقی*

٢٠:٣٠

تکنوازی گیتار توسط مانلی جامل٢١:٠٠
منایش مجموعه ای از فیلمهای کوتاه شیرین نشاط

٢١:٠٠
کنرست موسیقی تلفیقی٢١:٣٠

گروه عجم
٢١:٣٠

٢٢:٠٠٢٢:٠٠
کنرست موسیقی رپ ٢٢:٣٠

سایه اسکای
٢٢:٣٠

٢٣:٠٠کنرست رپ و راک  گروه نیمه ها٢٣:٠٠
٢٣:٣٠٢٣:٣٠
٢٣:٥٩برنامه شبانگاهی با دی جی تبا (رادیو جوان)٢٣:٥٩
١:٠٠٠١:٠٠
٠٢:٠٠٠٢:٠٠
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١٢:٠٠

پروژہ هرنی- ساخت چین
مشارکتی امید

چای و شیرینی  
ایرانی  در 

چایخانه سنتی  
تهران

(با همکاری 
گروه نارنج)

بازارچه ایرانی 
(صنایع دستی ، 

شیرینی ، 
جواهرات، ...)

عرضه غذاهای 
ایرانی  توسط ۶ 

رستوران

فضای سوم
منایشگاه هرنهای 

تجسمی

گالری عکس 
مسابقه عکاسی 

امید 
(با همکاری کافه 

لیت)

امید
منایشگاه هرنهای تجسمی

١٢:٠٠

Õ
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کارگاه آشپزی ١٢:٣٠
توسط نجمه بامتانقلیچ

١٢:٣٠رقص کردی با هرنمنایی گروه رقص مین زرد
١٣:٠٠

برنامه های کودکان
اجرای رسود دسته جمعی 
کارگاه موسیقی گروه رسو
کارگاه سازهای کوبه ای

کارگاه رقص 
قصه خوانی به زبان 

فارسی

برنامه های کودکان
مسابقه پازل نقشه

نقاشی صورت

منایش فیلم «زنان بدون مردان»
بهمراه پرسش و پاسخ با کارگردان فیلم، شیرین 

نشاط

١٣:٠٠
کتاب خوانی ١٣:٣٠

توسط منیرو روانیپور
منطق الطیر

کارگاه منایش توسط سهیل پارسا
١٣:٣٠

١٤:٠٠١٤:٠٠
١٤:٣٠رقص محلی و سنتی  ایرانی  با شیوه مدرن١٤:٣٠
ارائه رقصهای سنتی و محلی ایران توسط گروه افسانه سیمرغ توسط دکرت لیلی انور١٥:٠٠

باله ملی  پارس ونکوور
١٥:٠٠

منایش خیمه شب بازی با هرنمنایی ویدا قهرمانی١٥:٣٠
کنرست موسیقی  کردی و سنتی ایرانی توسط 

گروه وصال

١٥:٣٠
١٦:٠٠

منایش فیلم کارتونی ۱۰۰۱ شب بهمراه پرسش و 
پاسخ با کارگردانان فیلم، علی  جتا و شبنم رضائی

رقص منایشی عاشقانه های شاهنامه
با هرنمنایی شاهرخ مشکین قلم، کرن 

گنزالز و گردآفرید*

١٦:٠٠

روابط ایران باستان و ایتالیا١٦:٣٠
سخرنان دکرت کاوه فرخ

١٦:٣٠کارگاه آموزشی دف توسط آراز نایب پاشایی
١٧:٠٠١٧:٠٠
کنرست موسیقی  تلفیقی١٧:٣٠

بابک تقی خانی و سوملاز پیامیی
منایش فیلم کارتونی ۱۰۰۱ شب بهمراه پرسش و 
پاسخ با کارگردانان فیلم، علی  جتا و شبنم رضائی

کنرست موسیقی تلفیقی
گروه حامد نیک  پی*

١٧:٣٠
بازخوانی تاریخچه مجموعه تاریخی ١٨:٠٠

پاسارگاد توسط سیامک اسکندری

کنرست موسیقی کردی منطقه گرمیان توسط 
گروه دیالن

١٨:٠٠

١٨:٣٠١٨:٣٠
١٩:٠٠١٩:٠٠
شاهنامه ، حامسٔه پادشاهان ایرانی  ١٩:٣٠

سخرنان حمید رحامنیان
معرفی  کتاب «در سایه شیر»
توسط دکرت فریربز مختاری

کنرست موسیقی معارص و منایشی رعنا منصور 
و گروه کارمندان

منایش فیلم بازمانده ای از ماگادان

١٩:٣٠
حوری٢٠:٠٠

رقص و موسیقی فالمنکو 
با هرنمنایی دال را تیو*

٢٠:٠٠
٢٠:٣٠

کنرست موسیقی دستگاهی توسط موسیقی محلی گیلکی با هرنمندی شیال نهرور
سپیده رئیس سادات، کیا طبسیان و 

گروه موسیقی*

٢٠:٣٠

٢١:٠٠تکنوازی گیتار توسط مانلی جامل٢١:٠٠
کنرست موسیقی تلفیقی٢١:٣٠

منایش فیلم «زنان بدون مردان»گروه عجم
بهمراه پرسش و پاسخ با کارگردان فیلم، شیرین 

نشاط

٢١:٣٠
٢٢:٠٠٢٢:٠٠
کنرست موسیقی رپ ٢٢:٣٠

سایه اسکای
٢٢:٣٠

٢٣:٠٠کنرست رپ و راک  گروه نیمه ها٢٣:٠٠
٢٣:٣٠٢٣:٣٠
٢٣:٥٩برنامه شبانگاهی با دی جی تبا (رادیو جوان)٢٣:٥٩
٠١:٠٠٠١:٠٠
٠٢:٠٠٠٢:٠٠
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١٢:٠٠

پروژہ هرنی- ساخت چین
مشارکتی امید

برنامه های کودکان
اجرای رسود دسته جمعی 
کارگاه موسیقی گروه رسو
کارگاه سازهای کوبه ای

کارگاه رقص 
قصه خوانی به زبان 

فارسی

برنامه های کودکان
مسابقه پازل نقشه

نقاشی صورت

چای و شیرینی  
ایرانی  در 

چایخانه سنتی  
تهران

(با همکاری 
گروه نارنج)

بازارچه ایرانی 
(صنایع دستی ، 

شیرینی ، 
جواهرات، ...)

عرضه غذاهای 
ایرانی  توسط ۶ 

رستوران

فضای سوم
منایشگاه هرنهای 

تجسمی

گالری عکس 
مسابقه عکاسی 

امید 
(با همکاری کافه 

لیت)

امید
منایشگاه هرنهای تجسمی

١٢:٠٠

Õ
ÓÂ
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کارگاه آشپزی ١٢:٣٠
توسط نجمه بامتانقلیچ

١٢:٣٠کارگاه آموزشی دف توسط آراز نایب پاشایی
منطق الطیر١٣:٠٠

کارگاه منایش توسط سهیل پارسا
منایش فیلم کارتونی ۱۰۰۱ شب بهمراه پرسش و 
پاسخ با کارگردانان فیلم، علی  جتا و شبنم رضائی

١٣:٠٠
ارزش ردیف، دستگاه، یا مقام در موسیقی ١٣:٣٠

ایرانی - سخرنان دکرت لوید میلر
١٣:٣٠رقص آذربایجانی با هرنمنایی گروه رقص اودالر

ارائه رقصهای سنتی و محلی ایران توسط گروه ١٤:٠٠
باله ملی  پارس ونکوور

حوری
رقص و موسیقی فالمنکو 

با هرنمنایی دال را تیو*

١٤:٠٠
١٤:٣٠١٤:٣٠

شاهنامه ، حامسٔه پادشاهان ایرانی  سخرنان ١٥:٠٠
حمید رحامنیان

کنرست موسیقی سنتیمنایش خیمه شب بازی با هرنمنایی ویدا قهرمانی
گروه رسو

موسیقی محلی گیلکی  با هرنمنایی شیال نهرور
مایش فیلم بازمانده ای از ماگادان

١٥:٠٠
کنرست موسیقی تلفیقی١٥:٣٠

گروه حامد نیک  پی*
١٥:٣٠

١٦:٠٠١٦:٠٠
هرن رشق در تجسم موسیقی ایرانی توسط ١٦:٣٠

حرکات موزون - سخرنان کاترین سنت جان

کنرست موسیقی گروه کر ملی ایران
به رهربی کامل طراوتی

١٦:٣٠

کنرست موسیقی کردی منطقه گرمیان توسط گروه دیالن١٧:٠٠
کنرست موسیقی  تلفیقی

بابک تقی خانی و سوملاز پیامیی
کنرست موسیقی تلفیقی گروه دایره بهمراه 

اجرای موسیقی  توسط هرنمند نوظهور آکادمی 
گوگوش، ندا

منایش فیلم «پادشاه سیاهی»
بهمراه پرسش و پاسخ با کارگردان فیلم، شجاع 

آذری

رقص منایشی عاشقانه های شاهنامه
با هرنمنایی شاهرخ مشکین قلم، کرن 

گنزالز و گردآفرید*

١٧:٠٠
١٧:٣٠١٧:٣٠

١٨:٠٠مراسم اختتامیه جشنواره تیرگان ١٨:٠٠٢٠١٣
١٨:٣٠١٨:٣٠
١٩:٠٠١٩:٠٠
۱۹:۳۰۱۹:۳۰



پایانرشوعبرنامهمکانتاریخ
۱۰:۰۰ شب۹:۰۰ شبمراسم افتتاحیه قسمت دوم - روایت اپرایی آرش کامنگیر*Westjetپنجشنبه ۱۸ جوالی
۱۱:۰۰ شب۱۰:۰۰ شبمراسم افتتاحیه قسمت سوم - گروه موسیقی بلرد ویژنRedpathپنجشنبه ۱۸ جوالی

۸:۳۰ شب۷:۳۰ شبکنرست موسیقی معارص و منایشی رعنا منصور و گروه کارمندانWestjetجمعه ۱۹ جوالی
۸:۳۰ شب۷:۳۰ شبشنبه ۲۰ جوالی

جمعه ۱۹ جوالی
Enwave*کنرست موسیقی دستگاهی توسط سپیده رئیس سادات، کیا طبسیان و گروه موسیقی

۹:۳۰ شب۸:۳۰ شب
۹:۳۰ شب۸:۳۰ شبشنبه ۲۰ جوالی

۹:۳۰ شب۹:۰۰ شبتکنوازی گیتار توسط مانلی جاملRedpathجمعه ۱۹ جوالی
۹:۳۰ شب۹:۰۰ شبشنبه ۲۰ جوالی

۱۰:۳۰ شب۹:۳۰ شبکنرست موسیقی تلفیقی گروه عجمWestjetجمعه ۱۹ جوالی
۱۰:۳۰ شب۹:۳۰ شبشنبه ۲۰ جوالی

۱۰:۵۰ شب۱۰:۳۰ شبکنرست موسیقی رپ توسط سایه اسکایBrigantineجمعه ۱۹ جوالی
۱۰:۵۰ شب۱۰:۳۰ شبشنبه ۲۰ جوالی

۱۱:۴۰ شب۱۱:۰۰ شبکنرست موسیقی پاپ و راک گروه نیمه هاBrigantineجمعه ۱۹ جوالی
۱۱:۴۰ شب۱۱:۰۰ شبشنبه ۲۰ جوالی

۲:۰۰ بامداد۱۱:۵۹ شببرنامه شبانگاهی با دی جی تبا (رادیو جوان)Brigantineجمعه ۱۹ جوالی
۲:۰۰ بامداد۱۱:۵۹ شبشنبه ۲۰ جوالی
۴:۳۰ بعد از ظهر۳:۳۰ بعد از ظهرکنرست موسیقی  کردی و سنتی ایرانی توسط گروه وصالBrigantineشنبه ۲۰ جوالی
۶:۳۰ بعد از ظهر۵:۳۰ بعد از ظهرکنرست موسیقی  تلفیقی بابک تقی خانی و سوملاز پیامییBrigantineشنبه ۲۰ جوالی

۶:۰۰ بعد از ظهر۵:۰۰ بعد از ظهریکشنبه ۲۱ جوالی
شنبه ۲۰ جوالی

Enwave*کنرست موسیقی تلفیقی گروه حامد نیک  پی
۶:۴۰ بعد از ظهر۵:۳۰ بعد از ظهر

۴:۴۰ بعد از ظهر۳:۳۰ بعد از ظهریکشنبه ۲۱ جوالی
۶:۳۰ بعد از ظهر۶:۰۰ بعد از ظهرکنرست موسیقی کردی منطقه گرمیان توسط گروه دیالنLakeside Terraceشنبه ۲۰ جوالی

۵:۳۰ بعد از ظهر۵:۰۰ بعد از ظهریکشنبه ۲۱ جوالی
شنبه ۲۰ جوالی

Redpathموسیقی محلی گیلکی با هرنمنایی شیال نهرور
۹:۰۰ شب۸:۳۰ شب

۳:۳۰ بعد از ظهر۳:۰۰ بعد از ظهریکشنبه ۲۱ جوالی
۴:۰۰ بعد از ظهر۳:۰۰ بعد از ظهرکنرست موسیقی سنتی گروه رسو Brigantineیکشنبه ۲۱ جوالی
۵:۰۰ بعد از ظهر۴:۳۰ بعد از ظهرکنرست موسیقی گروه کر ملی ایران به رهربی کامل طراوتیRedpathیکشنبه ۲۱ جوالی
۵:۴۰ بعد از ظهر۵:۰۰ بعد از ظهرکنرست موسیقی تلفیقی گروه دایرهWestjetیکشنبه ۲۱ جوالی
۶:۰۰ بعد از ظهر۵:۴۰ بعد از ظهراجرای موسیقی  توسط هرنمند نوظهور آکادمی گوگوش، نداWestjetیکشنبه ۲۱ جوالی
۷:۳۰ شب۷:۰۰ شبرقص آذربایجانی با هرنمنایی گروه رقص اودالرRedpathجمعه ۱۹ جوالی
۲:۰۰ بعد از ظهر۱:۳۰ بعد ا ز ظهرشنبه ۲۰ جوالی

جمعه ۱۹ جوالی
Fleck Dance eatre*رقص منایشی عاشقانه های شاهنامه با هرنمنایی شاهرخ مشکین قلم، کرن گنزالز و گردآفرید

۹:۰۰ شب۸:۰۰ شب
۵:۰۰ بعد از ظهر۴:۰۰ بعد از ظهرشنبه ۲۰ جوالی

۶:۰۰ بعد از ظهر۵:۰۰ بعد از ظهریکشنبه ۲۱ جوالی
۱:۰۰ بعد از ظهر۱۲:۳۰ بعد از ظهررقص کردی با هرنمنایی گروه رقص مین زردRedpathشنبه ۲۰ جوالی
۳:۰۰ بعد از ظهر۲:۳۰ بعد از ظهررقص محلی و سنتی  ایرانی  با شیوه مدرنRedpathشنبه ۲۰ جوالی
۴:۰۰ بعد از ظهر۳:۰۰ بعد از ظهرارائه رقصهای سنتی و محلی ایران توسط گروه باله ملی  پارس ونکوورWestjetشنبه ۲۰ جوالی

۳:۰۰ بعد از ظهر۲:۰۰ بعد از ظهریکشنبه ۲۱ جوالی
شنبه ۲۰ جوالی

Fleck Dance eatre*حوری - رقص و موسیقی فالمنکو با هرنمنایی دال را تیو
۹:۰۰ شب۸:۰۰ شب

۳:۰۰ بعد از ظهر۲:۰۰ بعد از ظهریکشنبه ۲۱ جوالی
۱۰:۳۰ شب۹:۰۰ شبمنایش مجموعه ای از فیلمهای کوتاه شیرین نشاطStudio eatreجمعه ۱۹ جوالی
شنبه ۲۰ جوالی

Studio eatreمنایش فیلم «زنان بدون مردان» بهمراه پرسش و پاسخ با کارگردان فیلم، شیرین نشاط
۳:۰۰ بعد از ظهر۱:۰۰ بعد از ظهر

۱۱:۰۰ شب۹:۳۰ شبشنبه ۲۰ جوالی
۹:۰۰ شب۷:۳۰ شبمنایش فیلم بازمانده ای از ماگادانStudio eatreشنبه ۲۰ جوالی

۴:۳۰ بعد از ظهر۳:۰۰ بعد از ظهریکشنبه ۲۱ جوالی
۶:۰۰ بعد از ظهر۵:۰۰ بعد از ظهرمنایش فیلم «پادشاه سیاهی» بهمراه پرسش و پاسخ با کارگردان فیلم، شجاع آذریStudio eatreیکشنبه ۲۱ جوالی
۸:۰۰ شب۱:۰۰ بعد از ظهربرنامه های کودکان (مسابقه پازل نقشه، نقاشی صورت)Kids Zone Tentشنبه ۲۰ جوالی

۶:۰۰ بعد از ظهر۱۲:۰۰ ظهریکشنبه ۲۱ جوالی
برنامه های کودکان (اجرای رسود دسته جمعی، کارگاه موسیقی گروه رسو، کارگاه سازهای کوبه ای، South Orchard Tentشنبه ۲۰ جوالی

کارگاه رقص، قصه خوانی به زبان فارسی)
۸:۰۰ شب۱:۰۰ بعد از ظهر

۶:۰۰ بعد از ظهر۱۲:۰۰ ظهریکشنبه ۲۱ جوالی
۴:۰۰ بعد از ظهر۳:۳۰ بعد از ظهرمنایش خیمه شب بازی با هرنمنایی ویدا قهرمانیLakeside Terraceشنبه ۲۰ جوالی

۳:۳۰ بعد از ظهر۳:۰۰ بعد از ظهریکشنبه ۲۱ جوالی
۵:۰۰ بعد از ظهر۴:۰۰ بعد از ظهرمنایش فیلم کارتونی ۱۰۰۱ شب بهمراه پرسش و پاسخ با کارگردانان فیلم، علی  جتا و شبنم رضائیStudio eatreشنبه ۲۰ جوالی
۶:۰۰ بعد از ظهر۵:۳۰ بعد از ظهرشنبه ۲۰ جوالی

۲:۰۰ بعد از ظهر۱:۰۰ بعد از ظهریکشنبه ۲۱ جوالی
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پایانرشوعبرنامهمکانتاریخ

گفتگو در مورد رایطه هرنهای تجسمی با سینام همراه با پرسش و پاسخ با حضور شجاع آذری، شیرین Lakeside Terraceجمعه ۱۹ جوالی
نشاط و بابک پیامی

۸:۳۰ شب۷:۰۰ شب

۲:۳۰ بعد از ظهر۱:۳۰ بعد از ظهرکتاب خوانی توسط منیرو روانیپورMiss Lou'sشنبه ۲۰ جوالی
۴:۰۰ بعد از ظهر۳:۰۰ بعد از ظهرافسانه سیمرغ توسط دکرت لیلی انور Miss Lou'sشنبه ۲۰ جوالی
۵:۳۰ بعد از ظهر۴:۳۰ بعد از ظهرروابط ایران باستان و ایتالیا - سخرنان دکرت کاوه فرخ Miss Lou'sشنبه ۲۰ جوالی
۷:۰۰ شب۶:۰۰ بعد از ظهربازخوانی تاریخچه مجموعه تاریخی پاسارگاد توسط سیامک اسکندری Miss Lou'sشنبه ۲۰ جوالی
۸:۳۰ شب۷:۳۰ شبمعرفی  کتاب "در سایه شیر" توسط دکرت فریربز مختاریLakeside Terraceشنبه ۲۰ جوالی
۸:۳۰ شب۷:۳۰ شبشاهنامه ، حامسٔه پادشاهان ایرانی  - سخرنان حمید رحامنیان Miss Lou'sشنبه ۲۰ جوالی

۴:۰۰ بعد از ظهر۳:۰۰ بعد از ظهریکشنبه ۲۱ جوالی
۲:۳۰ بعد از ظهر۱:۳۰ بعد از ظهرارزش ردیف، دستگاه، یا مقام در موسیقی ایرانی - سخرنان دکرت لوید میلر Miss Lou'sیکشنبه ۲۱ جوالی
۵:۳۰ بعد از ظهر۴:۳۰ بعد از ظهرهرن رشق در تجسم موسیقی ایرانی توسط حرکات موزون - سخرنان کاترین سنت جانMiss Lou'sیکشنبه ۲۱ جوالی
۸:۰۰ شب۱۲:۰۰ ظهرمنایشگاه هرنهای تجسمی با موضوع فضای سوم York Quay Galleryجمعه ۱۹ جوالی
۸:۰۰ شب۱۲:۰۰ ظهرشنبه ۲۰ جوالی

۶:۰۰ بعد از ظهر۱۲:۰۰ ظهریکشنبه ۲۱ جوالی
۱۱:۰۰ شب۷:۰۰ شبمنایشگاه هرنهای تجسمی با موضوع پژواک امید Marilyn Brewerجمعه ۱۹ جوالی
۱۱:۰۰ شب۱۲:۰۰ ظهرشنبه ۲۰ جوالی

۶:۰۰ بعد از ظهر۱۲:۰۰ ظهریکشنبه ۲۱ جوالی
۱۱:۰۰ شب۸:۰۰ شبگالری عکس مسابقه عکاسی امید (با همکاری کافه لیت) East Side Tentsجمعه ۱۹ جوالی
۱۱:۰۰ شب۱۲:۰۰ ظهرشنبه ۲۰ جوالی

۶:۰۰ شب۱۲:۰۰ ظهریکشنبه ۲۱ جوالی
Across from BLVD جمعه ۱۹ جوالی

Tent
۹:۰۰ شب۶:۰۰ بعد از ظهرپروژہ هرنی- مشارکتی امید

۹:۰۰ شب۱۲:۰۰ ظهرشنبه ۲۰ جوالی
۶:۰۰ بعد از ظهر۱۲:۰۰ ظهریکشنبه ۲۱ جوالی

South Cultural شنبه ۲۰ جوالی
Landscape
(East Side)

۸:۰۰ شب۱۲:۰۰ ظهرساخت چین

۶:۰۰ بعد از ظهر۱۲:۰۰ ظهریکشنبه ۲۱ جوالی

۹:۰۰ شب۸:۰۰ شبمراسم افتتاحیه قسمت اول - سخرنانی ها*Westjetپنجشنبه ۱۸ جوالی
۸:۰۰ شب۷:۰۰ شبمراسم اهدای جوایز مسابقات داستان نویسی کوتاه و عکاسی تیرگان Studio eatre۲۰۱۳جمعه ۱۹ جوالی
۸:۰۰ شب۷:۰۰ شبمراسم یادبود صادق تیرافکن هرنمند هرنهای تجسمیStudio eatreجمعه ۱۹ جوالی

۷:۰۰ شب۶:۰۰ بعد از ظهرمراسم اختتامیه جشنواره تیرگانWestjetیکشنبه ۲۱ جوالی
۲:۳۰ بعد از ظهر۱:۳۰ بعد از ظهرکارگاه منایش «منطق الطیر» توسط سهیل پارساBrigantineشنبه ۲۰ جوالی

۲:۰۰ بعد از ظهر۱:۰۰ بعد از ظهریکشنبه ۲۱ جوالی

۵:۰۰ بعد از ظهر۴:۳۰ بعد از ظهرکارگاه آشپزی نجمیه بامتانقلیچLakeside Terraceشنبه ۲۰ جوالی
۱:۰۰ بعد از ظهر۱۲:۳۰ بعد از ظهریکشنبه ۲۱ جوالی

۱۱:۵۹ شب۶:۰۰ بعد از ظهرعرضه غذاهای ایرانی  توسط ۶ رستورانWorld Caféجمعه ۱۹ جوالی
۱۱:۵۹ شب۱۲:۰۰ ظهرشنبه ۲۰ جوالی

۸:۰۰ شب۱۲:۰۰ ظهریکشنبه ۲۱ جوالی
۱۱:۰۰ شب۷:۰۰ شبچای و شیرینی  ایرانی  در چایخانه سنتی  تهران (با همکاری گروه نارنج)Boulevard Tentجمعه ۱۹ جوالی
۱۱:۰۰ شب۱۲:۰۰ ظهرشنبه ۲۰ جوالی

۶:۰۰ بعد از ظهر۱۲:۰۰ ظهریکشنبه ۲۱ جوالی
۱۱:۵۹ شب۶:۰۰ بعد از ظهربازارچه ایرانی (صنایع دستی ، شیرینی ، جواهرات، ...)Int. Marketجمعه ۱۹ جوالی
۱۱:۵۹ شب۱۲:۰۰ ظهرشنبه ۲۰ جوالی

۸:۰۰ شب۱۲:۰۰ ظهریکشنبه ۲۱ جوالی
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* برنامه های ستاره دار نیاز به تهیه بلیت دارند رقص            فیلم               غذا             بازار            سخرنانی       موسیقی          کارگاه           منایش       هرنهای تجسمی    مراسم       برنامه کودکان  

www.tirgan.caتوجه: امکان تغییر در زمان و مکان برنامه های تیرگان تا آخرین روز جشنواره وجود دارد. وب سایت و Application  تیرگان همیشه آخرین و معتربترین اطالعات را ارایه می مناید.




