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وزارت ارشــاد اعالم کرده است برنامه ها و رویدادهای هنری موســیقایی زیر نظر وزارتخانه همانند 
سال های گذشته صرفاً تا نیمۀ ماه رمضان و میالد امام حسن مجتبی )ع( در سراسر کشور برگزار می شود.

مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت ارشــاد اعالم کرد: برنامه های موسیقایی و هنری همانند 
ســال های قبل صرفاً تا نیمۀ این ماه و در زمان فراغت از روزه داری مومنان و نمازگزاران برگزار خواهد 
شد. بر همین اساس، دفتر موسیقی وزارت ارشــاد با توجه به تقارن نوروز 1402 با ماه رمضان با صدور 
دستورالعمل های ویژه ای برای برگزاری رویدادهای موسیقایی برای رمضان پیش رو برنامه گزاران را موظف 

کرده تا با رعایت کامل موازین شرعی و قانونی به اجرای برنامه بپردازند./ایسنا

جواد انصافی بازیگر و کارگردان با ســابقه نمایش های ایرانی درباره برنامه های اجرایی خود در سال 
جدید، گفت: نمایش »فرش شاه عباسی« یک اثر طنز بسیار قوی است که به دوران شاه عباس و ماجرای 
فرش می پردازد. این اثر با حضور هنرمندان حرفه ای تئاتر تولید و اجرا می شود اما به دلیل اینکه امکان 
استفاده از حامی مالی فراهم نشد، هنوز به مرحله تولید نرسیده است. انصافی متذکر شد: قبالً به گروه های 
تئاتری کمک هزینه پرداخت می شــد ولی حاال آنقدر مبلغ کمک هزینه ها کم شــده است که گروه ها 
نمی توانند هزینه های خود را تأمین کنند. این هنرمند با سابقه تئاتر در پایان سخنان خود گفت: منتظر 

این هستم که دور جدید جشنواره نمایش های آیینی و سنتی فراخوان خود را منتشر کند./ مهر

فرش شاه عباسی هزینه داردبرگزاری کنسرت تا نیمه رمضان مجاز است

وفای به عهد گروه ماکان بندآثار جدید تئاتری در راه صحنهتئاتر مرز نمی شناسد
اســتاندار خراســان شــمالی گفت: تئاتر پدیده ای است که مرز 
نمی شناسد و این هنر همواره اندیشه ساز در دل مردم ، بویژه جوانان 
است. محمد رضا حســین نژاد در آیین اختتامیه هفتمین جشنواره 
اســتانی تئاتر کوتاه در شهرســتان جاجرم اظهار کــرد: هنر تئاتر 
پیچیدگی های انسان را به چالش می کشد، روانکاو و جامعه شناسی 
خبره است که با فلسفه همنشین است و تفکر انسان را دگرگون خواهد 

کرد و در نهایت از دل آن فرهنگ جوانه می زند.
نماینده عالی دولت در خراسان شــمالی با بیان اینکه برای رشد و 
تعالی یک فرد در جامعه زبان های مختلفی همچون فیلم ، کتاب وجود 
دارد ، افزود: اثر بخشی زبان تئاتر بیشتر است چون هدفی را به صورت 

مستقیم به مخاطب انتقال می دهد.
در پایان این مراســم با حضور استاندار خراســان شمالی و دیگر 
مسووالن استانی و شهرستانی از برگزیدگان جشنواره استانی تئاتر 

کوتاه تجلیل شد./ایرنا

۶ اثر نمایشی مختلف از روزهای پایانی فروردین ماه سال 1402 
پیش روی مخاطبان قــرار می گیرد. تاالرهای اصلی، چهارســو، 
قشقایی، سایه و کارگاه نمایش مجموعه تئاترشهر از روز بیست و 
هفتم فروردین ماه سال 1402 میزبان تماشاگران با اجراهای جدید 
خواهند بود. در تاالر اصلی نمایش »مکبث زار« به کارگردانی ابراهیم 
پشــتکوهی پیش روی مخاطبان قرار می گیرد. در تاالر چهارسو 
نمایش »اپرای شــیپور« به کارگردانی فریــدون والیی و نمایش 
»مردمان خشمگین« به کارگردانی ایرج افشــاری اصل میزبان 
عالقه مندان تئاتر خواهد بود. نمایش »النگ شات« به کارگردانی 
محمدرضا مالکی هم عنوان نمایش جدیدی هســتند که در تاالر 
سایه میزبان عالقه مندان تئاتر می شود. در تاالر قشقایی نیز نمایش 
»فراموشان« به کارگردانی امیر امیری اجرای خود را آغاز خواهد 
کرد. »دل لرزه« عنوان دیگر نمایش جدیدی است که به کارگردانی 
مجتبی الله زاری در کارگاه نمایش تئاتر شهر به صحنه می رود./مهر

امیر مقاره و رهام هادیــان خوانندگان گروه »مــاکان بند« روز 
گذشته2۷ اســفند با حضور در میان مردم زلزله زده خوی، لحظات 
شــادی را برای مردم این شــهر رقم زدند. »ماکان بند« 23 بهمن 
امسال که در سالن میالد نمایشگاه بین المللی اجرا داشتند گفتند ما 
و هواداران مان یک خانواده هستیم و در روزهای غم یا شادی در کنار 
همدیگر خواهیم ماند و وعده دادند که به زودی به شهر خوی خواهند 
رفت و به وعده خود عمل کردند و روز گذشته به خوی رفتند.  آنان در 
این سفر در میان چادرهای مردم زلزله زده خوی حاضر و از نزدیک با 
آنان دیدار کردند و چند قطعه از آثار مشهورشان را به صورت پلی بک 
با نوجوانان و جوانان شهر خوی اجرا کردند. این سفر و دیدار حضوری 
در میان مردم خوی، باعث خوشحالی و شادی بسیاری در میان مردم 
زلزله زده خوی شد. ماکان بند در روزهای پایانی سال، کنسرت های 
متعددی را در شهرهای مختلف دارد اما با این حال برنامه ریزی الزم 
را برای حضور در خوی انجام داد تا بتواند به وعده  خود، عمل کند./ایرنا

نمایش خیابانی »یک ســین از هفت ســین« پس از اجرا در یادمان های 
شهدای هویزه، دهالویه و شلمچه در یادمان نهرخین آبادان و با حضور راهیان 

نور به اجرا درآمد.
پنجمین همایش ملی تئاتر خیابانی راهیان نور که از 20 اسفند در یادمان 
فتح المبین شروع به کار کرد با اجراهای هنرمندان برتر و منتخب در یادمان های 

خوزستان ادامه دارد.
نمایش خیابانی »یک ســین از هفت سین« به نویســندگی و کارگردانی 
مهرالسادات زاهد کاری از هنرمندان استان لرستان پس از اجرای درخشان در 
یادمان های فتح المبین، اروند، شلمچه، هویزه، دهالویه فتح المبین به یادمان 

اروند آبادان رسید و با استقبال پرشور راهیان نور مواجه شد.
در خالصه نمایش آمده است: »داستان زندگی یک رزمنده از جنگ است 
که هر سال ایام عید و لحظه سال تحویل به جنوب کشور و راهیان نور می آید. 
همسرش او را از این کار ممانعت می کند و این بار با او به جنوب کشور می آید. 
بحث آنها در بین تماشاگران باال می گیرد و مردم دورشان جمع می شوند. مرد 
دالیل آمدنش به جنوب را برای همســرش و مردمان حاضر بازگو می کند. او 
دالیلی می آورد که همه را قانع خود می کند«. اجرای هنرمندانه این نمایش 
در یادمان اروند که حکایت فراق و از جان گذشتگی رزمندگان ایثارگر است، 
بازتاب گسترده ای در میان مخاطبان داشت. برگزاری پنجمین همایش ملی 
»تئاتر خیابانی راهیان نور« به عنوان رویداد هنری و محوری راهیان نور با دبیری 

مصطفی بوعذار تا دوم فروردین 1402 ادامه دارد./مهر

یک سین از هفت سین اجرا شد


