
  1سانس                                                      نفر ) 16(               }پشت پرده  { دقیقه) 15( کیان پورمند سرپرست کودکان سنتورگروه ) 1  

  متین ترحمی، محمداکبري، ستایش همت جواهک ، مدهقانی، کسري بشیري، پارسا امیرحسین بختیاري، غزل پورمند، صبا سادات حسینی    سنتور :

  پارسا عسکري    کاخن :      سحر فارسی جانی، پویا علیزاده    دف :      ، آریسا کاظمی نژادمحمدصدرا مرادي، امیرعلی عسکري، نهال عادلی    تمبک :

علی آیتی    : تمبورین    قطعات :
 

  موژان جعفري - 3    (کاروان)پرهام سامانی - 2    (ملودي)آرمین نیازي - 1    دقیقه) 9(}جلوي پرده  {) پیانو 2
 

       نفر ) 27(               }پشت پرده  {دقیقه)  7( سرپرست کیان پورمندگروه سنتور ) 3

          ، امیر محمد عبادي، بنیامین عبدي، سید هاشم موسوي پناهمهدیه حسن نیا، زهرا جوادي    سنتور :

     ، شقایق قلندرها،کیان قاسم نژاد، شیرین یعقوب نژاد، محمدامین حسن پورشیوا کریمی نژادپارسا عسکري، ، ، پرهام شمسعلی آیتی    کاخن :

  ، مهتا نظريپویا علیزاده، معصومه بیات، صدیقه قدري، مریم صباحی، سارا سوري، سپیده سیدبزاز، سحر فارسی جانی   دف :      

  ، محمدحسین خوانساريامیرحسین موسوي پناه، سیما جزء بیات    : تمبک      ، ارنیکا احمدزادهشایسته حقانی، ناهید اسدي                  

    قطعات :
 

  )Sonationa Chajor(یزدانیامیرعلی  - 6    )La Spagnola(آتنا جعفري - 5    (دریاچه قو)آرمان بنفشه - 4    دقیقه) 9(}جلوي پرده  {) پیانو 4
 

  نفر )  23(               }پشت پرده  {دقیقه)  15( سرپرست کیان پورمند گروه سنتور و دف) 5

  ، حسین علیپور، امیرمحمد عباديشمس، پارسا عسکري، بنیامین عبدي، محمدرضا نامور، مهراد سبزهپرهام     سنتور : 

  ، مهتا نظري، سارا سوري، سپیده سیدبزاز، سحر فارسی جانی، مریم صباحیپویا علیزاده، معصومه بیات، صدیقه قدري   دف :      

  احمدزاده، ارنیکا شایسته حقانی، ناهید اسدي                  

  علی آیتی    ضرب و تمپو :      ، کیان قاسم نژاد، شیرین یعقوب نژادندرهال، شقایق قامین حسن پورمحمد    کاخن : 

    قطعات :
 

 نفر ) 7(   سحر فارسی جانی ، مهتا نظريقدري ، مریم صباحی ، سپیده سیدبزاز ، پویا علیزاده ، معصومه بیات ، صدیقه  دقیقه) 6(}جلوي پرده  { ) دف6
 

  )نفر 19(              }پشت پرده  {دقیقه)  5( سرپرست کیان پورمند گروه نوازي تمبک) 7

  ، پارسا عسکرياري، پرهام شمس، محمدحسین خوانسکیان پورمند، امیرحسین موسوي پناه، سیما جزء بیات    : تمبک

  ، فاطمه سلمانپورسلیمان ایمانی، شیوا کریمی نژاد، مهراد سبزه، علی آیتی، محمدرضا ناموربنیامین عبدي،                   

  نهال عادل ، ، سحر فارسی جانیمحمدمتین ترحمی، امیرعلی عسکري، آریسا کاظمی نژاد، محمدصدرا مرادي                  
 

  )Wa Yes Of The Danub(باران حبیبیان - 9    )Rigoletto(پوریا میربراتی - 8    )Swan Lake(هدایتیکامیار  - 7    دقیقه) 9(}جلوي پرده  { ) پیانو8
 

  نفر )  16(               }پشت پرده  {دقیقه)  15( سرپرست کیان پورمند ) گروه سنتی آواي شمس9

  ، مهتا نظريمریم صباحی، معصومه بیات، سحر فارسی جانی، سپیده سیدبزازکیان پورمند، پویا علیزاده،     :دف و دایره      ناصر گرجی    خواننده :

  ، فاطمه سلمانپورشیوا کریمی نژاد، سلیمان ایمانی    :تمبک        پارسا عسکري، علی آیتی، کیانا یوسفیان، پرهام شمس، عسل پورمند    :سنتور

    :در دستگاه سه گاه قطعات 
 

 (خواب ستاره)شایان دارایی - Spanish Romance(    12(آرتین عبدي - 11    )Memori(پانیذ توغانی - 10    دقیقه) 9(}جلوي پرده  { پیانو) 10
 

  نفر ) 14(               }پشت پرده  {دقیقه)  15( لی آیتیسرپرست ع آواي ایران ) گروه محلی11

  دانیال شفیعی، ابوالفضل بختیاري    ویولن :       پویا علیزاده    دف و دایره :       نیما جلیلیان    کیبورد :       آیتیعلی    :ملودیکا 

  پارسا عسکري    کاخن :       متین محمودي    فلوت کلیددار :       ، پرهام شمسپارسا عسکري    سنتور :       سحر فارسی جانی، پیام قوي بیان    گیتار :

  پرهام شمس   : تمپو       رائد رضوي    جیم بی :       ، شیوا کریمی نژادفاطمه سلمانپور    پرکاشن :       ، پیام قوي بیان سلیمان ایمانی    : گانخوانند

    قطعات :

  نفر 134تعداد نفرات :       دقیقه 114:  جمع کل      13:30 - 10:30ساعت 
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 2سانس                                      نفر) 10(              }پشت پرده  {دقیقه)  10( استاد بهاره حیدري )گروه ارف1 

  علی شعاع حسنی، پارسا شهبازي                            : گیتار           ، آندیا شاه قلی، نیروانا نیک مرامراستین لباف    :فلوت نوازندگان 

 آنیتا زندي              :کلیدار  فلوتمتین محمودي              : ملودیکا          صفاري، رونیکا پریماه شوقی    : طبلک

  ، کیان زیاري، آرتین ذاکرزادهپرهام ابتهاج    : پیانو

              قطعات :

 

 (سلطان قلب ها)آرین زمانی ، دانیال زمانی - 3    (مازورکا)عسل پورمند - 2    (سلطان قلب ها)غزل پورمند - 1   دقیقه) 9(}جلوي پرده  {) پیانو 2

 

 نفر) 12(              }پشت پرده  {دقیقه)  10( علی اکبر میزراخانلواستاد گروه سه تار  )3

  ، مهدي علمدارالهام فراهانی، حقیقی، طاهره مالتقی، شقایق قدیريامید گنجی ، طیبه قنبري، علی اکبر میزراخانلو    :سه تارنوازندگان 

   محمدمتین ترحمی    : کاخن          ، معصومه بیاتمریم صباحی    : دف          ، سید میالد پاک نیامسلیمان ایمانی    : خواننده

    قطعات :  

 

  آناهید آبرون - 6    (باالت آدالین)مریم رضائی - 5    (جان مریم)صباحی ، مبینا فرمهینیمطهره  - 4   دقیقه) 9(}جلوي پرده  {) پیانو 4

 

       قطعات :   )نفر 1( عسل پورمند   دقیقه) 5(}جلوي پرده  { تک نوازي سنتور) 5

 

 )نفر 22(              }پشت پرده  { )دقیقه 15( امیر ظهرابیاستاد  تارگی) گروه 6

 ، ترنم محمدي، علیرضا ملکی، کیمیا نیک خواهسبحان صفري، محمد برغمدي، مبینا فرمهینی، فاطمه راستگو، دینا خدنگیمحمد    :گیتار نوازندگان 

  شیري، شایان خط، نیما دست ، پرهام احمد جو، حانیه رحمانی، پونه حامدوثیقی، هستی علیدوستیزهرا سادات طباطبائی، علیرضا تکبیري، دانیال زمانی

  سینا سرشار ، محمدرضا قاسمی    : خواننده          پرهام شمس    :، ضرب و تمپو  کاخن          ، سوگند صفري ایلیا رئیسی

Inspiration    : قطعات
 

     س)(والرنورا محمد پو - 9    (خدا)نیلیا تقی زاده - 8    (پاییز)سام شیرازي ، پرهام شمس - 7   دقیقه) 9(}جلوي پرده  {) پیانو 7

 

  نفر) 25(              }پشت پرده  { دقیقه) 15( استاد وحید عباسیتار گی) گروه 8

 ، تینا نظريهراد قدیريب، شیما حمیدي، ، صبا نبی لو، مهبد آذرتاشسرا مالیان، آتنا صحرایی، پرهام رشیدي، نیلوفر فداکار، ایلیا شهبازيک    :گیتار نوازندگان 

  مریم صباحی    : دف          عسل پورمند    :سنتور          ، آرمینا مدنیافشین پیشواري، مبینا روح امینی، دانیال شفیعی    ویولن :

  مریم رضایی    : پیانوپارسا عسکري              : کاخنالهام فراهانی              : سه تاربنیامین عبدي              :ضرب و تمپو کاخن ، 

  ندا عبدي    : دیوان          غزاله حیدري    : نی          آنیتا خسرو پناهی    :گیتار الکتریک           ، متین محموديساغر معین فرد    :کلیدار  فلوت

       قطعات :

 

    (سانتالوچیا)مانی پیشواري - 12    )فورالیز(آوا هراتی - 11    )گل گلدون من(ورآ آوینا نام - 10   دقیقه) 9(}جلوي پرده  {پیانو ) 9

 

  نفر) 9(              }پشت پرده  {دقیقه)  15() گروه اساتید 10

  عسل پورمند    : سنتور          وحید عباسی    : گیتارآرش سلگی              : پیانو          بهرام ابوالقاسمی    ویولن :    نوازندگان :

  علیرضا زرینی              : خواننده          پویا علیزاده    : دفعلی آیتی              : کوزهبهاره حیدري              : تارکیان پورمند              : تمبک

      :قطعات 

  

  

 
 نفر 86تعداد نفرات :       دقیقه 106:  جمع کل      17:30 -  14:30ساعت 
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