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در آستانه فصل بهار، به بهانه ی برگزاری  سومین کنسرت  آموزشگاه 
موسیقی بهرنگ؛ گرد هم آمدیم تا نظاره گر شکوفایی و بالندگی 

عزیزانمان در گستره ی شکوهمند هنر باشیم. 
آموزشگاه موسیقی بهرنگ فعالیت خود را از تابستان 1390 آغاز 
نموده و اکنون بعد از گذشت 5 سال تالش بی وقفه ، مفتخر است 
که با همکاری کادری از اساتید دلسوز ، متعهد و آکادمیک و با بهره 
گیری از روشهای نوین آموزش موسیقی، گامهای موثری در تربیت 

هنرجویان موفق در عرصه موسیقی برداشته است.
در برگزاری دوساالنه کنسرتهای آموزشی بر آنیم تا شوق و انگیزه ی بیشتر 
در یادگیری هنرجویان ایجاد نموده و به آنها در کسب تجربه اجراهای صحنه 

ای کمک کنیم.
در حاشیه برگزاری این کنسرت ها نیت کرده ایم تا در هر دوره، هنرجویان 
را با اساتید به نام موسیقی ایرانی آشنا کنیم که در این دوره به معرفی استاد 

پرویز یاحقی بزرگ مرد موسیقی ایران زمین خواهیم پرداخت.
در   ، فروزان  های  چراغ  همچون  هنرجویان  این  یکایک  که  داریم  ایمان 
روشنگری و پاالیش جامعه سهیم خواهند بود و بی گمان فردا را به سوی 

ساختن جهانی پرمهر و عاری از خشونت پیش خواهند برد.
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پرویز صدیقی پارسی )31 شهریور 1315 -13 بهمن 13۸5(، موسیقی دان، آهنگساز، نوازنده 
ویولن در تهران خیابان صفی علی شاه متولد شد. وی با نام هنری پرویز یاحقی شناخته 
می شود.پرویز از کودکی نزد دایی خود حسین یاحقی زندگی می کرد و موسیقی را نزد او 
آموخت. او از کودکی با هنرمندان نامداری نظیر ابوالحسن صبا، مرتضی محجوبی، و علی اکبر 
شهنازی آشنا شد و مدتی نزد ابوالحسن صبا موسیقی آموخت. او در 9 سالگی در رادیو 
نوازندگی کرد. نخستین آهنگ او برای غالمحسین بنان در برنامه گلهای رنگارنگ بود به 
نام »ای امید دل من کجائی«، که هم اکنون نوار آن موجود است.از او تکنوازی های بسیاری 
در برنامه های گل ها باقی مانده که نوار آن موجود است. سبک نوازندگی او بر بسیاری از 
نوازندگان ویولن تأثیر گذاشت که از آن جمله می توان به سیاوش زندگانی، مجتبی میرزاده 
و لقمان ادهمی اشاره کرد. باید او را از بی نظیرترین نوازنده های ویولون تاریخ ایران دانست.

یاحقی در طول سالهای فعالیت هنری خود هیچگاه در راه آموزش هنرجویان موسیقی گام 
ننهاد و معتقد بود آموزش کار وی نیست؛ اما بودند عاشقان و شیفتگان صدای ساز وی که 
با صبر و حوصله و پشتکار سالها در پی یادگیری رازهای نوازندگی این ساز رام نشدنی در 
خدمت استاد بوده، تا شاید ذره ای از دریای مهارت وی را بچشند.آثار پرویز یاحقی دربرگیرنده 
مجموعه  تکنوازی های ویولن ، همنوازی در قالب بداهه و آهنگسازی ترانه هایی است که با 
صدای خوانندگان ایرانی )بیشتر در برنامه گل های رادیو ایران( خوانده و نواخته شده است.

استاد پرویز یاحقی
1 3 8 5 -1 3 1 5
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پانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و یک خورشیدی- تهران. ایران
جوان هنرمند و هنرشناس آقای بهرنگ آزاده  

بوسیدن  و  گرامی  و  هنرمند  مادر  و  دانشمند  پدر  به  از سالم  پس 
روی خودت، با آرزوی سالمتی و موفقیت همگی شما؛ چند روز قبل 
پست اکسپرس حاوی مجله ی نوجوان سروش و نامه محبت آمیز تو و 
پوستر مربوط به برنامه های هنری که اجرا کرده بودید به دستم رسید 
و مصاحبه ی تو جوان هنرمند و برادر عزیزت را خواندم و کلی لذت بردو و به آینده ی موسیقی 
اصیل ایرانی کشورمان امیدوارتر و خوشبین تر شدم و از ایزد یکتا خواستم که این هنر و فرهنگ را 

برای این کشور و آب و خاک حفظ و حراست کند! انشااهلل
فرزند عزیز و یا فرزندان خوب من ضمن تشکر و قدردانی از شما نوجوانان که اینقدر به هنر موسیقی، 
آنهم موسیقی اصیل ایرانی عشق می ورزید، صمیمانه توصیه می کنم که از تمرین و پشتکار در 
راهی که در پیش دارید، غافل نشوید؛ زیرا که فقط پشتکار و تمرین مداوم است که باعث موفقیت 

در هر علم و دانشی خواهد شد. 
امیدوارم که این توصیه را هیچگاه فراموش نکنید. از اینکه در مصاحبه ی خود نام مرا هم برده اید 
سپاسگزارم و امیدوارم که در همه مراحل زندگی خود موفق و کامیاب باشید و با همکار گرامی آقای 

مهندس خرم که صحبت کردم استعداد شما را مطرح کرده و ستودیم.

با تشکر و آرزوی موفقیت
پرویز یاحقی

نامه ی استاد
پرویز یاحقی به
 بهرنگ آزاده - 1371
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تکنوازی پیانو : سوفیا رجبی/ قطعه "پیرمرد مهربان"
محیا مرتجی/ قطعه خانه ی "مادر بزرگه"

دونوازی پیانو: دانیال رضائیان با همراهی استادش خانم سریر/ قطعه "درود"

دو نوازی تنبک:
 دل آرا سادات طباطبایی ، محمدامین شهماری

تکنوازی پیانو: باران استادرحیمی/ قطعه "پیرمرد مهربان"
هیوا صقری/ قطعه "سمفونی 5 بتهون"

آرین کشک سرای اصل/ قطعه "سیب سفید"

اجرای گروه سازهای ایرانی: قطعات "زرد ملیجه" اثر استاد ابوالحسن صبا و
 "رنگ شهرآشوب"

تک نوازی پیانو: یسنا نجفی/ قطعه "رقص مجار" اثر یوهانس برامس
Paule de Senneville اثر ”wedding of love" سنا نجفی/ قطعه

یگانه ابوالقاسمی/ قطعه " رقص بهار" اثر شهرداد روحانی

همنوازی هنرجویان گیتار:
قطعه "خونه" اثر فریدون فروغی

اجرای ارکستر شماره )1(: 
 ”Wir wandern in Herbst hineinو "Schmiede Lied" قطعات

دو قطعه محلی آلمانی
Johanna Udert تنظیم برای ارکستر: خانم

اجرای ارکستر شماره )2(:
 قطعه "چهارمضراب ماهور" اثر ابوالحسن صبا/ تنظیم برای ارکستر: فربد لطیفی

تکنوازی پیانو:
 James Horner افرا لوایی/ قطعه "تایتانیک" اثر

آیسان کوشک سرای اصل/ قطعه "والس" در ال مینور اثر شوپن

اجرای ارکستر شماره )3(:
 قطعات "بیداد زمان" بازنویسی برای ارکستر: فربد لطیفی ،"سراب آرزو"تنظیم برای ارکستر: 
رامبد لطیفی ، "می زده شب" تنظیم برای ارکستر: علیرضا خزلی / از آثار پرویز یاحقی

بخش دوم

بخش اول
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تکنوازان پیانو

ماه،   9 مدت  به  در  تنبک  ساز  آموزش:دوره  /سابقه  آلمان  ساله/متولد   7 رجبی:  سوفیا 
فراگیری پیانو از سال 1394 تاکنون/ اساتید: خانم مسائلی)تنبک(، خانم کاهانی) پیانو(

محیا مرتجی: 10 ساله/متولد تهران/سابقه آموزش: فراگیری پیانو از سال 1393 تاکنون/ 
اساتید: خانم ها الماسیان و کاهانی

دانیال رضاییان: 7 ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: دوره ارف به مدت 11 ماه، و فراگیری 
پیانو از اسفند 1393 تاکنون/ اساتید: خانم مالیری) ارف(. خانم ها صنیعی و سریر) پیانو(

باران استادرحیمی: 5 ساله/متولد تهران/سابقه آموزش: دوره ارف به مدت ۸ ماه و فراگیری 
پیانو از پاییز سال 1395 تاکنون/ اساتید: خانم میرعلی نقی، خانم سریر

هیوا صقری: 9 ساله/متولد تهران/سابقه آموزش:فراگیری پیانو از سال 1392 تاکنون/ استاد: 
خانم کاهانی/ سابقه اجرا: کنسرت آموزشگاه بهرنگ سال 1393

از سال  پیانو  فراگیری  آموزش:  تهران/سابقه  آرین کوشک سرای اصل: 12 ساله/متولد 
1391 تاکنون/ اساتید: خانم ها ایوبی و کاهانی. آقای حسنی پور

یسنا نجفی:10 ساله/متولد رشت/سابقه آموزش: فراگیری پیانو از سال 1391 تاکنون/ اساتید: 
آقای سجادی، خانم ها بحرانی و کاهانی/ سابقه اجرا: کنسرت آموزشگاه بهرنگ سال 1393

سنا نجفی: 12 ساله/متولد رشت/سابقه آموزش: فراگیری پیانو از سال 1391 تاکنون/ اساتید: 
آقای سجادی، خانم  ها بحرانی و کاهانی/ سابقه اجرا: کنسرت آموزشگاه بهرنگ سال 1393

یگانه ابوالقاسمی: 13ساله/متولد تهران/سابقه آموزش:فراگیری پیانو از سال 1391 تاکنون/ 
اساتید: خانم ها ایوبی، یوسفی، کاهانی/ سابقه اجرا: کنسرت آموزشگاه بهرنگ سال 1393

ارومیه /سابقه آموزش: فراگیری پیانو از سال 1392 تاکنون/  افرا لوایی: 15 ساله/متولد 
اساتید: استاد بدرخانی و آقای حسنی پور
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همنوازان تنبک

آیسان کوشک سرای اصل: 15 ساله/متولد تهران/سابقه آموزش: فراگیری پیانو از 
سال 13۸9 تاکنون/اساتید: خانم ها ایوبی و کاهانی. آقایان جوان و حسنی پور

دل آرا سادات طباطبایي فر: ۸ساله/متولد تهران/سابقه آموزش:آموزش تنبک از 
سال1394 تاکنون/ اساتید: خانم ستاره شمس و آقای سامانی

از سال  تنبک  آموزش:آموزش  تهران/سابقه  ساله/متولد  امین شهماری: 9  محمد 
1395 تاکنون/ استاد: آقای سامانی

آتنا باستانی: 10 ساله/متولد تهران/سابقه آموزش:فراگیری سه تاراز سال1393  
تاکنون/ استاد: آقای سامانی

از سال  تار  فراگیری  آموزش:  تهران/سابقه  مهدی استاجی: 12 ساله/متولد 
1395 تاکنون/ استاد: آقای سامانی

نرگس شیرازی: 13 ساله/متولد تهران/سابقه آموزش:فراگیری تنبک به مدت 1 سال و 
فراگیری سه تار از سال 1393 تاکنون/ استاد: آقای سامانی

 1394 سال  از  تار  سه  فراگیری  آموزش:  بهبهان/سابقه  ساله/متولد  اشتری:29  هدی 
تاکنون/ استاد: آقای سامانی

هما میرمحمد صادقی: 51 ساله/متولد تهران/سابقه آموزش: فراگیری سه تار از سال 
1394 تاکنون/ استاد: آقای سامانی

 امیررضا دواتگران تقی پور: 24 ساله/متولد تهران/سابقه آموزش:فراگیری سه تار از 
سال 13۸3 مدت یک سال و ازسال 1395 تاکنون/ استاد: آقای سامانی

محمدپارسا رحمانی: 13 ساله/متولد تهران/سابقه آموزش:آموزش تنبک از سال
1394 تاکنون/ اساتید: خانم ستاره شمس و آقای سامانی

تکنوازان پیانو

گروه سازهای ایرانی
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ماه  گیتارازتیر  فراگیری  آموزشی:  سابقه  میمه/  متولد  ساله/   15 احقاقی:  محسن 
1392تاکنون/استاد: آقای الکایي/ سابقه اجرا: کنسرت آموزشگاه بهرنگ سال 1393

محمدرضا روحی: 14ساله/ متولد تهران/سابقه آموزشی:
 فراگیری گیتار از مرداد1394تاکنون/ استاد: آقای الکایی 

ارشیا ایروانی: 14ساله/متولد تهران/سابقه آموزشی: فراگیری گیتار از سال 1393 
تاکنون/ استاد: آقای الکایی

مروارید رحیمی: 9 ساله/ متولد تهران/سابقه آموزشی: دوره ارف و آواز در سال 13۸9 
در آموزشگاه ارف. فراگیری ویولن و آواز از سال 1394 تاکنون/اساتید: خانم بدری)آواز(، 

خانم نیکزاد)ویولن(/سابقه اجرا: کنسرت در سالن رودکی و اریکه ایرانیان

آموزشی:  سابقه  تهران/  متولد  ساله/   6 برومند:  آیناز                         
رحمانی/  و  شمس  ها  خانم  اساتید:  تاکنون/   1391 سال  از  ویولن  شروع 
1393 و   1391 سال  بهرنگ  موسیقی  آموزشگاه  کنسرت  اجرا:  سابقه 

 زینب مرتضوی: 9 ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: دوره ارف در سال 1391 وشروع 
ویولن از سال 1392 تاکنون/اساتید: خانم شهاب)ارف(، خانم خسرویان)ویولن(/ سابقه اجرا: 

کنسرت اموزشگاه بهرنگ سال 1393

1390و  سال  از  ارف  دوره  آموزشی:  سابقه  تهران/  متولد  ساله/   10 کشوری:  مهکامه 
طوسی،  ها شمس،  خانم  سایه)ارف(،  خانم  /اساتید:  تاکنون  سال 1392  از  ویولن  شروع 

کریمی)ویولن(/ سابقه اجرا: دوسال در گروه کر آموزشگاه ارف

مهرسا سادات طباطبایي فر: 10 ساله/ متولد تهران/سابقه آموزشی: فراگیری ویولن از سال 1391 
تاکنون /اساتید: خانم ها شمس و رحماني/ سابقه اجرا: کنسرت اموزشگاه بهرنگ سال 1391 و1393 
،کنسرت به همراه گروه قمر و رازو نیاز اقاي ساالرعقیلي بهمن1395 برج میالد،شرکت در جشنواره نواي 

خرم3در تاالر وحدت وحضور در مسابقات منطقه ای آموزش و پرورش 

نونا صفری نژاد: ۸ ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: آموزش ارف به مدت 6 ماه و فراگیری 
ویولن از سال 1394 تاکنون/ اساتید: خانم دبیری )ارف( و خانم رحمانی)ویولن(/ سابقه اجرا: 

کنسرت  آموزشگاه اقلیم هنر

هانا غفرانی: 10 ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: شروع ویولن از سال 1394 تاکنون/
اساتید: خانم شمس، آقای آزاده

همنوازان  گیتار

خوانندهارکستر شماره ) 1(

ویولن )1(
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شانیا ایرانی: 12 ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: فراگیری ویولن از سال 1394 تاکنون/
اساتید: خانم ها شمس و رحمانی

از سال 1393  ویولن  فراگیری  آموزشی:  سابقه  تهران/  متولد  ساله/   12 تارا سلسبیلی: 
تاکنون/ استاد:آقای خردجو

آوا رجایی تبار: 10 ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: شروع ارف از سال 1390 و فراگیری  
/ اساتید: خانم ها آزاد و رفیعی)ارف(، خانم شمس و آقای  تاکنون  از سال 1393  ویولن 

لطیفی)ویولن(

هلیا مهربانی: 12 ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: نوازندگی تنبک به مدت ۸ سال و شروع 
ویولن از سال 1393 تاکنون/ اساتید: خانم ها حکیم الهی ومسائلی)تنبک(، خانم ها شمس و 
خسرویان) ویولن(/ سابقه اجرا: 2 کنسرت تنبک در فرهنگسرای ارسباران و یک اجرای تنبک 

در نگارخانه میرداماد
ملیکا محسن الحسینی: 11 ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: فراگیری ویولن از اواسط 

سال 1393 تاکنون/ استاد: آقای خردجو
دینا قاسمی: 12 ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: فراگیری ویولن از سال 1393 تاکنون/ 

اساتید:خانم شمس، آقای آزاده

آیسان کوشک سرای اصل: 15 ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: شروع پیانو از سال 13۸9،  
وفراگیری ویولن از اواخر سال 1394 تاکنون/ اساتید: خانم ها ایوبی و کاهانی وآقایان جوان 
و حسنی پور)پیانو(، آقای خردجو)ویولن(/ سابقه اجرا: کنسرت آموزشگاه بهرنگ سال 1393

  

 فاران حبیبی: 7 ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: شروع ارف از سال 1392 وشروع ویولن 
از سال  1393 تاکنون /اساتید: خانم توکلی) ارف(، خانم خسرویان، آقای لطیفی)ویولن(/ 

سابقه اجرا: کنسرت آموزشگاه بهرنگ سال 1393

هستی آهن خواه: 9 ساله / متولد تهران/ سابقه آموزشی: فراگیری ویولن از سال 1394 
تاکنون/ اساتید: آقای آزاده، خانم نیکزاد

آیلین بهلولی: ۸ ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: آموزش بلز از سال 1394
 وفراگیری ویولن از اواسط همان سال تاکنون/استاد: خانم خسرویان

آروین صدرایی: 10 ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: دوره ارف از سال 1392، شروع 
تنبک از سال 1394 و فراگیری ویولن از سال 1395 تاکنون/ اساتید: خانم پرستو قنبری

اجرای  اجرا:  سابقه  رحمانی)ویولن(/  و  ها شمس  خانم  قنبری)تنبک(،  آرزو  ارف(،خانم   (
کنسرت در سال 94 فرهنگسرای اندیشه .

ویولن )1(

ویولن )2(

PDF Compressor Free Version 



1617

هستی بهنام: 12 ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: فراگیری ویولن از اواخر سال 1394 
تاکنون/ استاد: خانم خسرویان

آوین عارف نژاد: 7 ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: آموزش ارف در سال 1393 و شروع 
ویولن از سال 1395 تاکنون/ اساتید : خانم محمدی)ارف(، خانم ها شمس وخسرویان)ویولن(

پرهام دلبری: 7 ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: آموزش ارف از سال 1394 و شروع 
ویولن از سال 1395 تاکنون/ اساتید: خانم ابراهیمی)فلوت(، خانم نیکزاد)ویولن(

بی تا طالبی: 7 ساله/ متولد شاهرود/ سابقه آموزشی: فراگیری ویولن ازسال 1393 تاکنون/ 
اساتید: آقای میرصیافی، خانم ها شمس و کریمی

سیده پانیذ عمادی: ۸ ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: دوره آموزش بلز در سال 1393، 
ها  خانم  اساتید:  تاکنون/  سال 1394  از  ویولن  شروع  و  ماه   6 مدت  به  فلوت   فراگیری 

توکلی)بلز(،خانم ابراهیمی)فلوت(، خانم رحمانی)ویولن(

ویولن )2(

ویولن )3(

آرنیکا افشاری: 9 ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: فراگیری فلوت در سال 1391 و 
شروع ویولن از سال 1392 تاکنون/ اساتید: خانم ابراهیمی)فلوت(، خانم صاحب جمع و آقای 

مینوسپهر)ویولن(/ سابقه اجرا: کنسرت در سالن جام جمع سال1394

بردیا قربانی: ۸ ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: آموزش ارف در سال 1391 ،
 فراگیری تنبک در سال 1392 و شروع ویولن از سال 1393 تاکنون/ اساتید:

 خانم نادعلی )ارف( ،آقای رجب زاده)تنبک(، خانم نیکزاد)ویولن(

سیده درسا شریعت:10ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: دوره ارف در سال
 1390 دراموزشگاه آقاي نظرو فراگیری ویولن از سال 1393 تاکنون/ اساتید:

 آقای شاه محمد و خانم نیکزاد) ویولن(/ سابقه اجرا: کنسرت در آموزشگاه ترانه

نگار امانی: 14 ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: فراگیری ویولن از سال 1394
 تاکنون/اساتید: خانم ها شمس و رحمانی

درسا رحمانی: 12 ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: فراگیری ویولن از
 سال 1393 تاکنون/ اساتید:خانم شمس، آقای خردجو
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درسا دانشور: 11 ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: فراگیری ویولن از سال1395 تاکنون/ 
نام استاد:آقای لطیفی

نیروانا آهنگر: 7 ساله/ متولد تهران/ نوازنده فلوت/ سابقه آموزشی: دوره ارف در مدرسه 
صداو سیما در سال 1393 و شروع فلوت از سال 1395 تاکنون/ استاد: خانم ابراهیمی/ سابقه 

اجرا: دو اجرا در مدرسه صدا و سیما

حلما سید مرتضی: ۸ ساله/ متولد تهران/ نوازنده فلوت/ سابقه آموزشی: شروع دوره ارف 
از سال 1392 و فلوت از سال 1394 تاکنون/ اساتید: خانم ها احسانی و توکلی)بلز(، خانم 

ابراهیمی)فلوت(

امی تیس قاضی: ۸ ساله/ متولد تهران/ نوازنده فلوت/ سابقه آموزشی: از اوایل سال 1395 
تا کنون/ استاد: خانم ابراهیمی

تارا فخر طباطبایی: 10 ساله/ متولد نیویورک امریکا/ نوازنده پیانو/سابقه آموزشی: شروع 
پیانو از سال 1392 تاکنون/ نام استاد: خانم کاهانی

مبینا یل علی بیگی: 12 ساله/ متولد تهران/ نوازنده پیانو/سابقه آموزشی: شروع پیانو از 
سال 1395 تاکنون/ نام استاد: خانم کاهانی

اهورا عسکریه: 11 ساله/متولد تهران/سابقه آموزشی: نوازندگی درامز و کاخون از سال 1393 
تا کنون/ استاد: کاوه فصیحی ذاکری/ سابقه اجرا: اجراهای مختلف در جشنواره تئاتر و موسیقی 

فانوس، اجرای زنده موزیک کارتون زوتوپیا و مینیون ها و اجراهای مختلف آموزشگاهی

بنیتا پاشا: 15 ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: شروع ویولن از سال 13۸۸ تاکنون/
اساتید: آقایان آزاده و صفوی، خانم شمس/ سابقه اجرا: کنسرت آموزشگاه بهرنگ سال 93، 
اجرا در تاالر وحدت با ارکسترآقای نظر و اجرا در ارکیه ایرانیان و تاالر محک شهرک غرب

 زینب مرتضوی: 9 ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: دوره ارف در سال 1391 وشروع 
ویولن از سال 1392 تاکنون/اساتید: خانم شهاب)ارف(، خانم خسرویان)ویولن(/ سابقه اجرا: 

کنسرت اموزشگاه بهرنگ سال 1393

 1391 سال  از  ویولن  فراگیری  آموزشی:  سابقه  تهران/  متولد  ساله/  برومند:11  طناز 
بهرنگ سال  اجرا: کنسرت آموزشگاه  اساتید: خانم ها شمس و رحمانی/ سابقه  تاکنون/ 

1391 و1393

ویولن )3(

فلوت )1(

فلوت )2(

فلوت )3(

Schmiede Lied  پیانیست قطعه

نوازنده کاخون )نوازنده مهمان(

ویولن)1(ارکستر شماره )2(

Wir wandern in Herbst hinein  پیانیست قطعه
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سارا محبوبی اسکویی: 10 ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: فراگیری ویولن از 
سال 1390 تاکنون/ اساتید: آقای برقی، خانم ها شمس، رحمانی

هانیتا فالح زاده: 11 ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: فراگیری ویولن از سال 1390 
تاکنون/ اساتید: آقایان آزاده ، مینوسپهر، یاسری و خانم شمس/ سابقه اجرا: 4 کنسرت 
در رشته آواز و ویلن با ارکسترآقای نظر و اجرا با ارکستر آموزشگاه بهرنگ سال 1393

نسترن احمدی: 12ساله/ متولد تهران/سابقه آموزشی: فراگیری ویولن
 از سال 1391 تاکنون/ اساتید: آقایان آزاده و صانعی

النا جمالی: 12 ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: فراگیری ویولن از سال 
کنسرت  اجرا:  سابقه  خسرویان/  شمس،  ها  خانم  اساتید:  تاکنون/   1392

آموزشگاه بهرنگ در سال 1393

فراگیری  آموزشی:  سابقه  تهران/  متولد  ساله/   12 نظرعلیان:  پرتو 
ویولن از سال 1392 تاکنون/ اساتید: آقایان آزاده و طیبی، خانم شمس

سال  از  ویولن  :فراگیری  آموزشی  تهران/سابقه  متولد  ساله/   10 فر:  طباطبایي  مهرسا سادات 
بهرنگ  اموزشگاه  اجرا:کنسرت  سابقه  رحماني/  وخانم  ازاده شمس  خانم  /اساتید:  تاکنون   1391
برج  بهمن1395  ساالرعقیلي  اقاي  نیاز  رازو  و  قمر  گروه  همراه  به  و1393،کنسرت  سال1391 
میالد،شرکت در جشنواره نواي خرم3در تاالر وحدت وحضور در مسابقات منطقه اي اموزش و پرورش

از سال 1392  ویولن  فراگیری  آموزشی:  سابقه  تهران/  متولد  ساله/  ملیکا داالیی: 12 
آموزشگاه  کنسرت  اجرا:  سابقه  نیکزاد/  و  ها شمس  خانم  اساتید:آقای حیدری،  تاکنون/ 

بهرنگ سال 1393

امیرمحمد خسروی: 12 ساله/ متولد تهران/سابقه آموزشی: فراگیری ویولن از سال 13۸9 
تاکنون/ اساتید: خانم شمس، آقای آزاده/ سابقه اجرا: کنسرت آموزشگاه بهرنگ در سال 1393

از سال  ویولن  فراگیری  آموزشی:  تهران/ سابقه  متولد  آذین سعیدی نسب: 15 ساله/ 
13۸7 تاکنون/ اساتید: آقایان آزاده و امیرارسالن تجویدی، خانم ها برنگی وخسرویان

مهسا چهاردولی: 13 ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: فراگیری ویولن از سال 1390 
تاکنون/ اساتید: آقایان آزاده و فرزاد، خانم شمس/ سابقه اجرا: کنسرت آموزشگاه بهرنگ 

درسالهای 1391و1393
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 1391 سال  از  ویولن  فراگیری  آموزشی:  سابقه  تهران/  متولد  ساله/   15 لیاقتی:  سایه 
تاکنون/ استاد: خانم نیکزاد/ سابقه اجرا: کنسرت اموزشگاه بهرنگ سال 1393

یلدا اسالمی: 13 ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: فراگیری ویولن از سال 1392 تاکنون/ 
اجرا: کنسرت آموزشگاه بهرنگ سال 1393 نیکزاد و خسرویان/ سابقه  اساتید: خانم ها 

ریحانه مشیریان: 12ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: فراگیری ویولن از سال 13۸9 تاکنون 
 ، وحدت  ،تاالر  خانواده  فرهنگسرای  در  کنسرت  اجرا:  سابقه  شمس/  خانم  آزاده،  آقای  /اساتید: 
1391و  سال  در  بهرنگ  آموزشگاه  فجر.کنسرت  جشنواره  در  ایرانیان.شرکت  اریکه  تاالررودکی، 

1391 و برگزیده دو دوره در جشنواره نوای خرم

بهار استاد رحیمی: 12 ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: دوره ارف در سال 13۸۸ و فراگیری 
)ویولن(/  آزاده  آقای  و  تاکنون/اساتید: خانم کاظمی)ارف(، خانم شمس  از شهریور 13۸9  ویولن 
سابقه اجرا: دو کنسرت اموزشگاه آوای صبا، کنسرت اموزشگاه زریاب، کنسرت اموزشگاه بهرنگ 

سال 1391 و1393، شرکت در جشنواره نوای خرم 2 در تاالر وحدت

 1391 سال  از  ویولن  آموزشی:فراگیری  سابقه  تهران/  متولد  ساله/   12 آقایی:  باران 
تاکنون/ اساتید: خانم ها شمس و خسرویان و آقای آزاده

امیرپویا حیدریان: 12 ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: دوره ارف در سال13۸۸  و فراگیری 
ویولن از 1390 تاکنون/اساتید: آقای طهماسبی و خانم اسد زاده)ارف(، آقایان آزاده و مینوسپهر و 

خانم خسرویان)ویولن(/ سابقه اجرا: کنسرت در تاالر وحدت به همراهی ارکستر کودکان و 
نوجوانان و ارکستر بزرگ آموزشگاه ارف و اجرا در جشنواره موسیقی فجر سال 1392

لیلیا عباسی: 13 ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: دوره ارف به مدت 2 
سال در مدرسه صدا و سیما ،فراگیری ویولن از سال 1391 تاکنون/ اساتید: 

خانم ها شمس، کیخا، خسرویان

آیدا شریفی: 14 ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: دوره ارف به مدت 
سابقه   / آزاده  استاد:آقای  تاکنون/   1390 سال  از  ویولن  شروع  و  سال   2

اجرا:دو اجرا در کنسرت آموزشگاه غوغا

از سال  فراگیری ویولن  تهران/ سابقه آموزشی:  نیایش کرد کریمی: 13 ساله/ متولد 
1393 تاکنون/ اساتید: خانم نیکزاد، خانم خسرویان

مهدیس رشیدی:20 ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: فراگیری ویولن از سال1392 
تاکنون/ اساتید: آقای آزاده، خانم نیکزاد

ویولن )2(
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نیکی خسروی: 13 ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: فراگیری ویولن به مدت 4 سال 
اساتید: آقای رسولیان، خانم نیکزاد

غزاله سعادت: 16 ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: فراگیری ویولن از
 سال 1391 تاکنون/ اساتید: خانم ها شمس، خسرویان، کریمی

آریا وارسته: 13 ساله/ متولد تهران/ نوازنده فلوت/ سابقه آموزشی: دوره 
ارف به مدت دو سال در مدرسه صدا و سیما و فراگیری فلوت به مدت 3سال

                                          استاد: خانم ابراهیمی

 1395 سال  از  آوا  فراگیری  آموزشی:  سابقه  نوشهر/  متولد  ساله/   29 متاجی:  نسیبه 
تاکنون/استاد: خانم بدری

کیمیا سعادت: 17 ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: فراگیری آواز از سال 1390 تاکنون 
همچنین آموزش ویولن از سال 13۸7 تاکنون/ اساتید: خانم ها پازوکی و بدری)آواز( ، خانم 

نیکزاد و آقایان کبیری، آزاده)ویولن(/ سابقه اجرا: کنسرت آموزشگاه بهرنگ سال 1391

طهورا رفیعی منفرد: 15ساله/متولد تهران/سابقه آموزشی:دوره ارف و فلوت در سال 13۸4  و 
فراگیری دوره تنبک سال 13۸6، فراگیری ساز کمانچه در سال13۸۸ ، فراگیری آواز سال1393 

تاکنون/ اساتید: خانم لیال حکیم اللهی)ارف( ،آقای حسام اینانلو)کمانچه( ،خانم بدری) آواز(

آیدا سمیار: 15 ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: شروع ویولن از سال 13۸6 تاکنون/اساتید: خانم 
شمس و آقایان آزاده، صداقت کیش ، مینوسپهر/ سابقه اجرا: 4 کنسرت با آموزشگاه چکاوک شیدا، 
کنسرت به همراهی آموزشگاه سی ساز و آموزشگاه بهرنگ. اجرا در ارسباران به همراهی ارکستر پایتخت 

به سرپرستی شهرام توکلی

بهار استاد رحیمی : 12 ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: دوره ارف در سال۸۸ و شروع ساز ویولن 
از شهریور 13۸9 تاکنون/اساتید: خانم کاظمی)ارف(، خانم شمس و آقای آزاده )ویولن(/ سابقه اجرا: دو 
کنسرت اموزشگاه آوای صبا)ارف - ویولن(، کنسرت اموزشگاه زریاب )فلوت(، کنسرت اموزشگاه بهرنگ 

سال 1391و 1393، شرکت در جشنواره نوای خرم 2 در تاالر وحدت

بنیتا پاشا: 15 ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: شروع ویولن از سال 13۸۸ تاکنون/ اساتید: آقای 
صفوی، خانم شمس، آقای آزاده/ سابقه اجرا: کنسرت آموزشگاه بهرنگ سال 1393، اجرا در تاالر وحدت 

با آقای مسعود نظر و اجرا در ارکیه ایرانیان و تاالر محک شهرک غرب

المیرا کیا: 17 ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: فراگیری ویولن از سال 13۸9 تاکنون/ اساتید: آقای 
پناهی، خانم ها شمس و پناهی/ سابقه اجرا:  کنسرت آموزشگاه سی ساز، اجرا در سالن شفق، کوثر، 

دانشکده هنر و کنسرت آموزشگاه بهرنگ در سال 1393

نوازنده فلوت

ویولن )1(

خوانندگانارکستر شماره )3(
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افرا لوایی: 15 ساله/ متولد ارومیه/ سابقه آموزشی: فراگیری ویولن از سال 13۸9 تاکنون/
اساتید: خانم ها شمس و کیخا، آقای آزاده/ سابقه اجرا: کنسرت آموزشگاه بهرنگ در سال 1393

آوا عبدی: 16 ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: فراگیری ویولن از سال 13۸9 تاکنون/
اساتید: خانم شمس وآقایان آزاده ، مینوسپهر، اطاعتی/ سابقه اجرا: کنسرت آموزشگاه بهرنگ 

سال 1391 و 1393 ، اجرای کنسرت با ارکسترآقای نظر

پارمیس رحمانی: 14 ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: فراگیری ویولن از سال 13۸6تاکنون 
/ اساتید: خانم شمس، آقای مینوسپهر/ سابقه اجرا: 12 کنسرت در تاالر وحدت، کنسرت 

آموزشگاه بهرنگ در سال 1391 و 1393 و کنسرت آموزشگاه آوای صبا

آناهیتا محمدی جعفری: 16ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: فراگیری ویولن از سال 1390 
تاکنون/ استاد: آقای آزاده

شقایق ترکمن: 19 ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: فراگیری ویولن از سال 13۸4 تاکنون/ 
اساتید:خانم شمس، آقای آزاده / سابقه اجرا : دو کنسرت آموزشگاهی )بهرنگ وآوای صبا ( و سه 

کنسرت با ارکسترآقای نظر در تاالر وحدت. شرکت در جشنواره فجر در تاالر اندیشه

نرگس فاتحی: 1۸ ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: فراگیری ویولن از سال 13۸5 تاکنون/ 
استاد: آقای آزاده / سابقه اجرا: کنسرت آموزشگاه آوای صبا و بهرنگ سال 1391 و 1393

آرین حسین زاده: 17 ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: شروع ویولن از سال 13۸5 تاکنون/ 
اساتید: خانم شمس، آقایان مینوسپهر و آذرشب

امیرحسین مشکی: 16 ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: فراگیری ویولن از سال 13۸9 
تاکنون/ اساتید: آقای آزاده، خانم شمس/ سابقه اجرا: کنسرت آموزشگاه آوای صبا، سابقه کنسرت 
در کانون پرورش فکری، تاالر ایوان شمس، تاالر اندیشه، فرهنگسرا سوهانگ زیر نظر آقای حمیدی

علیرضا سلیمانی فرد: 15ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: فراگیری ویولن از سال 13۸9 
تاکنون/ اساتید: آقایان آزاده و لهراسبی/ سابقه اجرا: 2 اجرا گروه پادراماد در فرهنگسرا اندیشه و 

اجرا با گروه سیمرغ و باران در ایوان شمس

محمد پارسا بشری: 14 ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: فراگیری ویولن از سال 1391
تاکنون/ اساتید: آقای ساالر زاده ، آقای آزاده / سابقه اجرا : سه اجرا توسط آموزشگاه نوا آهنگ،

 دامون وفرهنگسرای اشراق

PDF Compressor Free Version 



28

سارا شیرازی: 31 ساله/ متولد ورامین/ سابقه آموزشی: فراگیری ویولن از سال 13۸9 تاکنون 
ودوره سلفژ و آواز در سال 1394 /اساتید: آقای آزاده )ویولن( و خانم بدری) آواز(

نرگس ربیعی: 25 ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: فراگیری ویولن از سال 13۸9 تاکنون/ 
اساتید: آقایان آزاده و رئوفی ، خانم بختیاری

مهدی محمدی: 27ساله/ متولد مشهد / سابقه آموزشی: فراگیری ویولن به مدت ۸
 سال/اساتید:آقایان آزاده، فتحعلی زاده ، آقای برقی  

ارسالن روحاني مهر: 17 ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزش:فراگیری ویولن از سال 13۸6 
تاکنون/ اساتید: خانم شمس، آقای آزاده، آقای امیر مینوسپهر/ سابقه اجرا: 13کنسرت با ارکستر 
اقاي نظر در تاالر وحدت،کنسرت اموزشگاه اواي صبا و آموزشگاه بهرنگ سال هاي 1391 و 1393

ریحانه مشیریان: 12ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: شروع ویولن از سال 13۸9/اساتید:
آقای آزاده، خانم شمس/ سابقه اجرا:فرهنگسرای خانواده.تاالر وحدت. تاالررودکی. اریکه ایرانیان. 
جشنواره فجر.کنسرت آموزشگاه بهرنگ در سال 1391 و 1393 و برگزیده دو دوره در جشنواره نوای خرم

غزاله سروانی: 15ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: دوره ارف در سال 13۸۸ و
 فراگیری ساز ویولن از 1390 تاکنون/ اساتید: آقای فرزانه)ارف(و آقایان آزاده و حسینی ، 

خانم شمس )ویولن(/ سابقه اجرا: کنسرت آموزشگاه بهرنگ سال 1393

کیانا نصیری: 16 ساله/ متولد شیراز/ سابقه آموزشی: فراگیری ویولن به مدت 7 سال /اساتید:
خانم شمس ، آقای آزاده/ سابقه اجرا: کنسرت آموزشگاه بهرنگ در سال 1391 و1393

ریحانه نعیمی: 24ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: فراگیری ویولن از سال 1391 تاکنون/ 
اساتید:آقایان آزاده و جوادیان

ارغوان شکیبا: 21 ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: فراگیری ویولن از سال 1392 تاکنون/ 
استاد: آقای آزاده

حدیث مدبر: 16 ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: فراگیری ویولن از سال 13۸9 تاکنون/ 
اجرا: کنسرت  /سابقه  نیکزاد  آبادی، شمس،  فریس  ها  مینوسپهر، خانم  علی  آقای  اساتید: 

اموزشگاه بهرنگ سال 1393

ویولن )2(
29
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مبینا ابوالقاسمی: 17 ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: فراگیری ویولن از سال 1392 
تاکنون/ استاد: خانم شمس/ سابقه اجرا: کنسرت آموزشگاه بهرنگ در سال 1393

کاترین دانلیان زرند: 34 ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: شروع موسیقی با کیبورد درد 
سال 137۸ و فراگیری ویولن از سال 13۸5 و دوره مبانی موسیقی به مدت یکسال /اساتید:آقای 
روبرت بیگی جانی)کیبورد(، آقایان هرایر و منتظری )تئوری موسیقی(، خانم شمس و آقای 

آزاده )ویولن(/ سابقه اجرا: کنسرت آموزشگاه بهرنگ سال 1393

کیمیا فربخش: 16 ساله/ متولد همدان/ سابقه آموزشی: شروع ویولن از سال 1392 تاکنون/ 
اساتید: خانم ها شمس و کریمی/ سابقه اجرا: کنسرت آموزشگاه بهرنگ در سال 1393

سعید جاللی: 27 ساله/ متولد دلیجان / سابقه آموزشی: شروع ویولن از سال 1391 تاکنون/
اساتید:آقایان آزاده و ابوالقاسمی

محسن قاسمی: 27 ساله/ متولد دلیجان / سابقه آموزشی: فراگیری ویولن از سال 13۸7 
تاکنون/ اساتید: خانم شمس و آقایان آزاده، فالحیان ، غدیری، ابوالقاسمی

پارسا قنادیان: 17 ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: فراگیری ویولن از سال 13۸۸ تاکنون/ 
اساتید: آقای آزاده و خانم ها شمس، نیکزاد، خسرویان/ سابقه اجرا: شرکت در کنسرت های 

آموزشگاه آوای صبا و بهرنگ و جشنواره موسیقی عالمه طباطبایی

آریان ولی زاده: 15 ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: فراگیری ویولن از سال1390 تاکنون/ 
اساتید: خانم شمس، آقایان آزاده، لطیفی/ سابقه اجرا: کنسرت با گروه آوای پارسی در سالن 

معلم درکه و کنسرت آموزشگاه بهرنگ در سال 1391 و 1393 .

زهرا معصومی: 19 ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: شروع ویولن از 
سال 1393 تاکنون/ اساتید: آقای آزاده ، خانم صفایی

علیرضا محیسن: 27 ساله/متولد خوزستان/ سابقه آموزشي: فراگیری ساز ویولن 
از سال1394 تاکنون و فراگیری پیانو از سال 1395/ اساتید: خانم شمس،آقای 

آزاده) ویولن(، خانم سریر)پیانو(

مریم استاد محمدی: 37ساله/ متولد تهران/ سابقه آموزشی: فراگیری ویولن 
از سال 1391 تاکنون/ اساتید: خانم ها شمس، رحمانی
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آریا وارسته: 13 ساله/ متولد تهران/ نوازنده فلوت/ سابقه آموزشی: دوره ارف به مدت دو سال 
در مدرسه صدا و سیما و فراگیری فلوت به مدت 3 سال /استاد: خانم ابراهیمی 

فلوت : پریسا غیبی: 14 ساله/ متولد تهران/ نوازنده فلوت/ سابقه آموزشی: شرکت در مدرسه 
صدا و سیما در سال 13۸۸. فراگیری فلوت در سال 1390 تاکنون/ اساتید: خانم ها گلزاریان، 

ابراهیمی، حنانچی

ویولن آلتو: سوگل دستمالچی: 24 ساله/ متولد تهران/ نوازنده ویولن آلتو/ سابقه آموزشی: 
فراگیری موسیقی با ساز گیتار از سال ۸4. فراگیری ویولن از سال 1390 تاکنون/اساتید: آقای 

رجبی، آقای مقدسی، خانم شمس، آقای آزاده

ویلن سل : نوید حمیدی: 21 ساله/متولد تبریز/ نوازنده ویولن سل/فارغ التحصیل هنرستان 
موسیقی تبریز/ دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه تهران در رشته نوازندگی ساز جهانی/نفر 
اول جشنواره موسیقی جوان در سال 1395/عضو ارکستر انجمن فرهنگی ایران و اتریش        / 

عضو ارکستر خانه هنرمندان

تار: غزال سروری: 17 ساله/ متولد تهران/ نوازنده تار/ سابقه آموزشی: دوره ارف به مدت 
دو سال. فراگیری تار و دوره ردیف نوازی به مدت 13 سال/ اساتید: خانم سالم) ارف(، آقایان 

صارمی، خورگامی، همتی)تار(

نوازندگان فلوت

نوازندگان مهمان ارکسترهای )2( و )3(

نوازنده مهمان گروه سازهای ایرانی

OkFT
..

ستاره شمس: 27 ساله/ متولد مشهد/ سابقه آموزشی: فراگیری تنبک از سال 13۸2 تاکنون/ 
اساتید: آقایان داریوش اسحاقی، احمد مستنبط و معتمد سامانی، خانم ها نازنین پدرثانی و 
گوهرناز مسائلی/ سابقه اجرا: هم نوازی با ویولن استاد بهرنگ آزاده، اجرا با گروه گلبن در فستیوال 
بین المللی                در هانوفر آلمان در سال 2012، اجراهای متعدد خیریه در محک و خانه 
سالمندان، همنوازی با هنرجویان ویولن در کنسرت آموزشگاه بهرنگ در سال 1391 و 1393

ونداد بالش: نوازنده تنبک/ 9 ساله/شروع نوازندگی تنبک از سن 4 سالگی تا کنون/ اساتید: 
خانم گوهرناز مسائلی، آقای سامانی

Masala
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معماری.  و  هنر  دانشگاه  در  موسیقی  کارشناسی  دانشجوی  متولد 1375  خزلی  علیرضا 
مدرس ویولن، تئوری موسیقی و سلفژ.
آموزش علوم آهنگسازی توسط اساتید:

وارطان ساهاکیان، شهرام توکلی، رامین آزادآور، شایا اسدی، علی اکبر قربانی، محمد سریر، 
فرشاد شیخی، پویا سرایی، فرشاد صارمی، مستر کالس رهبری با کریستین شولتز)از اتریش(

ویولن را از اساتید محمد رضا اتابکی و بهرنگ آزاده آموخت و نزد مرجان قنبری مهر به 
نوازندگی ویولن کالسیک پرداخت.

برای فراگیری ساز پیانو نزد اساتید: محمد سریر، رضا طاهری و سام اصفهانی به یادگیری 
پرداخت.

همکاری با ارکستر ها به عنوان نوازنده ویولن:
ارکستر خانه هنرمندان، ارکستر مجلسی کروما، ارکستر فرهنگ و هنر، ارکستر مهرزاد، 

ارکستر البرز، ارکستر گلهای نوین
او به عنوان رهبر همین گروه در سال 93 به خوانندگی استاد علیرضا فریدون پور به روی صحنه رفت.
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شعرهای مربوط به ارکستر )1(

1. Wir wandern in den Herbst hinein auf goldumglänzten 
Straßen.

Frau lockt der blauen Berge Schein zu Wundern ohne Maßen.

2 .Die weißen Wolken flattern hell wie Fahnen hoch im Winde.

Um dich und mich, mein Fahrtgesell, Streut Raschelgold die 
Linde.

ما در پاییز در خیابان های فرش شده با برگ های طالیی و درخشان قدم می زنیم.

زن محو درخشش کوه های آبی شده که او را بینهایت شگفت زده می کند.
ابرهای سفید همانند پرچم های برافراشته، در باد می چرخند
 به دور تو به دور من، برگ های زرد پاییزی
 با صدای خش خششان همراه ما شده اند.

1 .Heut morgen ,heut morgen ,da hab ich geseh‘n
Zwei Pferde ,zwei Pferde zur Schmiede hingeh‘n.
Wind ,blas das Feuer an,
gleich kommt das Eisen dran!
Gleich brennt das Feuer ,dann gibt‘s  was zu sehn!

2 .Es glüht schon das Eisen ,es hämmert der Schmied.
Mit Amboss und Zange der Meister sich müht.
Nur noch zwei Nägel rein,
dann sitzt das Eisen fein.
Pferdchen ,nun lauf ,dass dich jedermann sieht!

امروز صبح، دیدم که دو اسب به طرف آهنگری می روند. آتش آهنگر روشن 
بود و در اثر وزش باد زیاد می شد. آهنگر آهن را می آورد و روی آتش

 می گیرد؛ آتش گر می گیرد و چیزی دیده نمی شود.
آهن در اثر آتش گداخته می شود و آهنگر آهن داغ را با پتک می زند تا صاف 

شودو از آن نعل اسبی درست می کند. آهنگر نعل داغ را با سندان و انبرک می 
گیرد و تالش می کند با دو تا میخ بر پای اسبها سفت کند.

نعل ها به خوبی روی پاهای اسبها می نشیند. اسبها حاال بدوید تا دیگران از 
تماشای شما لذت ببرند.

Schmiede Lied  
Wir wandern in Herbst hinein  
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به رهی دیدم برگ خزان ،
پژمرده ز بیداد زمان
کز شاخه جدا بود
چو ز گلشن رو کرده نهان ،
در رهگذرش باد خزان
چون پیک بال بود
ای برِگ ستمدیده ی پاییزی ،
آخر تو زگلشن ز چه بگریزی
روزی تو هماغوش گلی بودی ، دلداده و مدهوش گلی بودی
ای عاشق ِ شیدا ، دلداده ی رسوا ، گویمت چرا فسرده ام
در گل نه صفایی ، نی بوی وفایی جز ستم ِز وی نبرده ام
خار غمش در دل بنشاندم ، در ره او من جان بفشاندم
تا شد نو گِل گلشن و زیب چمن
رفت آن گل من از دست ، با خار و خسی پیوست
من ماندم و صد خار ستم ، وین پیکر بی جان
ای تازه گِل گلشن ، پژمرده شوی چون من
هر برگ تو افتد به رهی ، پژمرده و لرزان

 منم چو چشمه ی سرابم
چو نقش آرزو بر آبم

همچو قصه و فسانه ام
بلرزدم دل از نسیمی
به بحر زندگی حبابم
در زمانه بی نشانه ام

آرزوآرزو
ای سراب بی کران
ای امید بی نشان

ای که شعله های تو
آتشم زند به جان

عشق من بود گناه من
منم عاشق منم رسوا

بار غم به دل نشسته ای
منم عاشق منم شیدا

مرغ بال و پر شکسته ای

منم چو چشمه سرایمبه رهی دیدم برگ خزان

چرا از ما تو ای زیبا
رشته ی الفت گسسته ای

نمی پرسی ز حال ما
فارغ از این جان خسته ای

جز به دل مشتاقان غم خانه نمی سازد
وانکه ندارد سوزی دیوانه نمی سازد

سوز دل بود گواه من
منم عاشق منم رسوا

بار غم به دل نشسته ای
منم عاشق منم شیدا

مرغ بال و پر شکسته ای
چرا از ما تو ای زیبا

رشته ی الفت گسسته ای
نمی پرسی ز حال ما

فارغ از این جان خسته ای
به چشم تو بیگانه منم

چو قصه و افسانه منم
به دلبری افسانه تویی
ز عاشقی دیوانه منم

نه از دلم گیری خبری
نباشدت بر ما نظری

نه اشک من سوزد دل تو
نه آه من دارد اثری

منم عاشق منم رسوا
بار غم به دل نشسته ای

منم عاشق منم شیدا
مرغ بال و پر شکسته ای

چرا از ما تو ای زیبا
رشته ی الفت گسسته ای

نمی پرسی ز حال ما
فارغ از این جان خسته ای

PDF Compressor Free Version 



4041

می زده شب چو ز میکده باز آیم
بر سر کوی تو من به نیاز آیم

دلداده ی رهگذرم
از خود نبود خبرم

ای فتنه گرم
می زده شب چو ز میکده باز آیم

بر سر کوی تو من به نیاز آیم
دلداده ی رهگذرم
از خود نبود خبرم

ای فتنه گرم
شبها سر کوی تو

آشفته چو موی تو
می آیم، تا جویم، خانه به خانه

مگر از تو نشانه
میخانه به میخانه، پیمانه به پیمانه

راه تو می پویم
این می و مستی بود بی تو بهانه

می سوزم، شبها با شمع رخ تو، با سوز نهان

می زده
می سازم، با این آتش دل خود با کاهش جان

تشنه ای به راه سرابم
به لب رسیده جان، چو حبابم

مستم و خرابم
فارغ از غمم چه نشستی؟

چرا دل مرا بشکستی ؟
همچو من تو مستی

مست از باده ام یا از آن نگه
بر تو عاشقم یا بر روی مه

من بر تو عاشقم
بر تو عاشقم

قلب من نشد، شاد از عشق تو
داد از عشق تو

می زده شب چو ز میکده باز آیم
بر سر کوی تو من به نیاز آیم

دلداده ی رهگذرم
از خود نبود خبرم

ای فتنه گرم
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 بهرنگ آزاده
متولد ارديبهشت 1354 مشهد 

فارغ التحصيل كارشناسى موسيقى از دانشكده موسيقى دانشگاه هنر و معمارى تهران در سال 1381/ فارغ 

التحصيل كارشناسى ارشد نوازندگى موسيقى ايرانى با ساز كمانچه از دانشگاه هنر تهران در سال 1386

استادان:   محمد مقدسى ، فرهاد فخرالدينى ،همايون خرم ، على تجويدى

فعاليتهاى هنرى:-كسب مقام اول تكنوازى ويولن در جشنواره سراسرى دانش آموزى كشورى سال 1372 كرمانشاه 

-تدريس ويولن ايرانى و كمانچه از سال 1370 در آموزشگاههاى مختلف و دارنده كارت تدريس درجه 1 ويولن ايرانى

-تدريس كمانچه و ويولن در دانشگاه آزاد اسالمى واحد تهران مركز از سال 1388 تا كنون

- نوازندگى ويولن در اركستر ملى ايران به رهبرى استاد فرهاد فخرالدينى از سال 1377 تا سال 1388 و اجراى كنسرتهاى متعدد 

در ايران و كشورهاى سويس، چين ، كويت و ابوظبى 

-ضبط رديف هاى استاد على تجويدى با ويولن دراستوديوى سازمان صدا و سيماى جمهورى اسالمى ايران (تهران) 1383-1382

-نوازندگى كمانچه در گروههاى چنگ، خنيا و گلبانگ از سال 1384 تا 1389 

-برگزارى كارگاههاى آموزشى موسيقى ايرانى با ساز ويولن در موسسه فرهنگى Peraدر استانبول 1385/ در  

- برگزارى كارگاههاى آموزشى موسيقى ايرانى با ساز ويولن در Center for Worldmusic هيلدسهايم آلمان در سال 1391

-اجراى كنسرت با اركستر مهرنوازان به رهبرى استاد فرهاد فخرالدينى و خوانندگى ساالر عقيلى در سالن ميالد نمايشگاه بين المللى 

تهران در مهر 1390/ در برج ميالد،اسفند 1392/در باغ عفيف آباد شيراز خرداد 1393

-آوانگارى مجموعه اى از بداهه نوازى هاى استاد على تجويدى براى ويولن با نام « آثار برگزيده استاد على تجويدى براى ويولن» 

چاپ توسط انتشارات چنگ در سال 1392 

-تنظيم و اركستراسيون آلبوم « يك نگه كرد و گذشت» از استاد على تجويدى منتشر شده توسط آواى باربد 

- تاسيس آموزشگاه موسيقى «بهرنگ» در سال 1390 در تهران

-تصحيح و بازنگرى و اجراى CD كتاب «آموزش ويولن ايرانى 1» چاپ شده توسط نشر تصنيف در سال 1392

-تصحيح و بازنگرى كتاب « هجده قطعه پيش درآمد براى ويولن» چاپ شده توسط نشر تصنيف در سال 1392

 آزاده شمس
متولد 1361 در مشهد

فارغ التحصيل كارشناسى ارشد موسيقى ايرانى با ساز قيچك از دانشگاه هنر تهران در سال 1389

استادان:بهرنگ آزاده، محمود رزمگر، علي تجويدي، فرهاد فخرالديني، محمدرضا لطفى و على اكبر شكارچى

سابقه كاري: شركت در چهارمين جشنواره موسيقي جوان در بخش ويولن ايراني و كسب مقام دوم در اين جشنواره در سال 1381 

- دبير كانون موسيقي دانشگاه علم و صنعت ايران از سال 1379 تا 1382

در  ويولن  نوازنده  اركستر موسيقي ملي ايران از سال 1382 تا 1388 به رهبرى استاد فرهاد فخرالدينى- 

- اجراي كنسرت هاي متعدد با خانم سيمين غانم به عنوان تكنواز ويولن در تاالر وحدت و شهرستانها از سال 1383 تا كنون

- نوارنده قيچك در گروه بانوان شيدا به سرپرستى استاد محمدرضا لطفى از سال 1385 تا 1392 و به همراه اين گروه شركت در ضبط آثار  و برگزارى كنسرت هاى متعدد

 - تكنواز قيچك در سريال تلويزيوني« روزگار قريب» به آهنگسازى آقاى سعيد شهرام و سريال «گنج پنهان» به آهنگسازى ناصر چشم آذر

- اجراي يك كارگاه موسيقي در موسسه هنرهاي زيباي Pera در استانبول در سال 1385

-شركت در فسيتيوال بين المللى Festival Sufimusic به همراه گروه بانوان شيدا و استاد محمدرضا لطفى در شهراسكى شهير تركيه در سال 1389

-برگزارى كارگاه آموزشى ويولن ايرانى در music World for Center در شهرهيلدسهايم آلمان به همراه آقايان بهرنگ آزاده و كيوان آقامحسنى در سال 2012

-سرپرست گروه موسيقى بانوان گلبن و برگزارى كارگاه آموزشى تحت عنوان زنان موسيقيدان ايرانى در دانشگاه هانوفر آلمان به همراه اين گروه 

موسيقى گلبن و شركت در دو فستيوال بين المللى « Masala » و « Germany in Made » در كشور آلمان در سال 2012

- تدريس ويولن و قيچك از سال 1382 درآموزشگاه هاى مختلف و دارنده كارت تدريس درجه 1

-اجراى كنسرت با اركستر مهرنوازان به رهبرى استاد فرهاد فخرالدينى و خوانندگى ساالر عقيلى در برج ميالد،اسفند 1392/در باغ عفيف آباد شيراز خرداد 1393

- سفير هنرى شركت آلمانى سيم سازى Pirastro در ايران از سال 1393

- بازنگرى كتاب «آثار برگزيده استاد على تجويدى براى ويولن» آوانگارى شده توسط استاد بهرنگ آزاده و چاپ شده توسط انتشارات چنگ در سال 1392

- تصحيح و بازنگرى كتاب «آموزش ويولن ايرانى 1» چاپ شده توسط نشر تصنيف در سال 1392

- تصحيح ، بازنگرى و اجراى CD صوتى كتاب « هجده قطعه پيش درآمد براى ويولن» چاپ شده توسط نشر تصنيف در سال 1392

- تنظيم براى قيچك آلتو و اجراى CD صوتى كتاب « هجده قطعه پيش درآمد براى قيچك آلتو» چاپ شده توسط نشر تصنيف در سال 1393
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تقدیر و تشکر

در پایان از تمامی مدرسین دلسوز و پرمهر آموزشگاه موسیقی بهرنگ، خانم بختیاری کاردان و 
مهربان و مسئولین محترم فرهنگسرای ارسباران جناب آقای صارمی مدیریت محترم موسیقی، جناب 

آقای سامانی صدابردار محترم و خانم نوابی عزیز و سایر دست اندر کاران که در برگزاری این 
کنسرت ما را یاری دادند؛ صمیمانه سپاسگزاریم.

بهرنگ آزاده / آزاده شمس
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