
 
 

Tirgan Presents the 2022 Digital Nowruz Program 

A Musical Trip to the Four Corners of Iran 

March 19, 2022 

 

TORONTO, ON, March 14, 2022 - Tirgan is proud to announce the release of the 2022 

digital Nowruz program on March 19, 2022. This special program takes viewers on a 

virtual and musical trip to the four corners of Iran. This unique and one-of-a-kind hour-

long program features four musical groups from Iran who perform genres of music from 

Gilan, Mazandaran, southern Iran, Azerbaijan, Kurdistan, and other regions of the 

country. The genres include folklore pieces in local dialects and other genres such as a 

cappella and jazz. This program will also feature interviews with artists who elaborate 

on their performances.  

 

In addition to this feature program, Tirgan will also showcase works by seven artists 

performing music from various regions in Iran. These pieces will be released after 

Tirgan’s full-length feature program and throughout the Nowruz season.  

 

You can watch the feature program on Tirgan’s YouTube channel. You can also watch 

the seven individual performances on Tirgan’s Instagram and Facebook pages.  

 

About Tirgan  

Tirgan is a non-partisan, non-religious Canadian registered charitable organization. We 

are committed to promoting cross-cultural dialogue between Iranian-Canadians and the 

global community at large through year-round productions of cultural programs. 

 

(More) 
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 کندرا تقدیم می ۱۴۰۱برنامه نوروزی  ویژه تیرگان با افتخار

 سفری نوروزی و موسیقایی به جای جای ایران

 ۲۰۲۲مارس  ۱۹

 

تیرگان، مرکز فرهنگی هنری ایرانی در کانادا، با افتخار پخش ویژه برنامه  – ۲۰۲۲مارس  ۱۴تورنتو، 

ماننِد یک رساند. این اجرای بیمارس را به اطالع شما خوبان می ۱۹را در روز شنبه،  ۱۴۰۱نوروزی 

آذربایجان، ی محلی گیالن، مازندران، جنوب ایران، یهاساعته، شامل چهار گروه موسیقی است که آهنگ

های به کار برده در این اجراها شامل موسیقی محلی کنند. سبککردستان و دیگر مناطق ایران اجرا می

های جذاب با ها مانند آکاپال و جاز است. این برنامه دارای مصاحبهایرانی با گویش محلی و دیگر سبک

 دهند.هنرمندان است که درباره اجراهای خود توضیحات بیشتر می

 

تقدیم شما  همهنرمند دیگر  ۷به غیر از برنامه ویژه نوروزی، تیران اجراهای جذاب محلی ایرانی را از 

 کند. این اجراها پس از پخش ویژه برنامه نوروزی تیرگان پخش خواهند شد.عزیزان می

 

اجرای  ۷مشاهده کنید و لذت ببرید. برای دیدن  کانال یوتوبتوانید این ویژه برنامه را از طریق شما می

 تیرگان مراجعه کنید. اینستاگرامو  فیسبوکدیگر لطفا پس از پخش ویژه برنامه به صفحه 

 

 درباره تیرگان

نهاد غیر دینی و غیر سیاسی است که در کانادا به ثبت رسیده است. تیرگان یک سازمان خیریه و مردم

ریق تولید کانادایی و جامعه جهانی از ط-هدف تیرگان ایجاد گفتگوی فرهنگی میان جامعه ایرانی

های فرهنگی و هنری است. برای اطالعات بیشتر به وبسایت تیرگان از طریق لینک زیر مراجعه برنامه

 کنید:

www.tirgan.ca 
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