
  )نفر 19(              }پشت پرده  {دقیقه)  5( سرپرست کیان پورمند گروه نوازي تمبک) 1 

  1سانس                            ، پارسا عسکرياري، پرهام شمس، محمدحسین خوانسکیان پورمند، امیرحسین موسوي پناه، سیما جزء بیات    : تمبک

  ، فاطمه سلمانپور، شیوا کریمی نژادسلیمان ایمانی، ، علی آیتیمهراد سبزه ،، محمدرضا ناموربنیامین عبدي                  

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

  ان جعفريموژ - 3    (کاروان)پرهام سامانی - 2    (ملودي)نیازيآرمین  - 1    دقیقه) 9(}جلوي پرده  {) پیانو 2
 

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

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

     ، شقایق قلندرها،کیان قاسم نژاد، شیرین یعقوب نژادامین حسن پور، محمدشیوا کریمی نژاد، پارسا عسکري، مس، پرهام شعلی 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(امیرعلی یزدانی - 6    )La Spagnola(آتنا جعفري - 5    (دریاچه قو)آرمان بنفشه - 4    دقیقه) 9(}جلوي پرده  {) پیانو 4
 

   نفر ) 16(               }پشت پرده  { دقیقه) 15( کیان پورمند سرپرست کودکان سنتور) گروه 5

  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 :
 

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

  نفر )  23(               }پشت پرده  {دقیقه)  15( سرپرست کیان پورمند ) گروه سنتور و دف7

  ، حسین علیپور، امیرمحمد عباديپرهام شمس، پارسا عسکري، بنیامین عبدي، محمدرضا نامور، مهراد سبزه    سنتور : 

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

  ، ارنیکا احمدزادهشایسته حقانی، ناهید اسدي                  

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

    قطعات :
 

  )Wa Yes Of The Danub(باران حبیبیان - 9    )Rigoletto(پوریا میربراتی - 8    )Swan Lake(کامیار هدایتی - 7    دقیقه) 9(}جلوي پرده  { ) پیانو6
 

  نفر )  16(               }پشت پرده  {دقیقه)  15( سرپرست کیان پورمند ) گروه سنتی آواي شمس10

  ، مهتا نظريکیان پورمند، پویا علیزاده، مریم صباحی، معصومه بیات، سحر فارسی جانی، سپیده سیدبزاز    :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) 11
 

  نفر ) 14(               }پشت پرده  {دقیقه)  15( لی آیتیسرپرست ع آواي ایران ) گروه محلی12

  دانیال شفیعی، ابوالفضل بختیاري    ویولن :       پویا علیزاده    دف و دایره :       نیما جلیلیان    کیبورد :       علی آیتی   :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 

         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This document was created with the Win2PDF “print to PDF” printer available at 
http://www.win2pdf.com 

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only. 

This page will not be added after purchasing Win2PDF. 

http://www.win2pdf.com/purchase/ 

 

 


