
 
 

 دستگاه
 فستيوال موسيقي، فيلم، ادبيات و هنر معاصر ايران

 
با برگزاري كنسرت هاي متعدد، نمايش فيلم (فيلم كوتاه و ويدئو آرت)، خوانش  "دستگاه" فستيوالِ بزرگ

 26شهريور) تا  24سپتامبر ( 14آثار ادبي، نمايشگاه هنرهاي تجسمي و گفتگو و ميزگرد از تاريخ و بررسي 
توسترگلوپه  )،Hildesheim)، هيلدسهايم (Hannoverدر شهرهاي هانوفر ( 2016) 1395مهر  5سپتامبر (

)Tosterglope) و فُلكسن (Völksen.در آلمان برگزار خواهد شد ( 
فستيوال به سفارش و اجراي آثاري از آهنگسازان ايراني ساكن ايران و آلمان بر مي ايده ي اوليه ي اين 

سال قبل طرح ريزي و برنامه ريزي شده است؛ برگزاركننده ي اصلي اين رويداد انجمن  2گردد كه از حدود 
) به مديريت پروفسور يواخيم Hannoversche Gesellschaft für Neue Musikموسيقي نوي هانوفر (

مختلف فرهنگي و هنري به طور  ) ميباشد و به موازات آن نهادها و شركايJoachim Heintz( هاينتس
در  World Music مركز كمابيش مستقل برنامه هاي ديگري را به مجموعه اضافه كرده اند. از جمله

هنرمندان (انجمن ، سينما در خانه ي Kunstraum Tosterglope هيلدسهايم، خانه ي هنر در توسترگلوپه
، موزه ي اشپرنگل Literaturhaus ، دانشگاه موسيقي هانوفر، خانه ي ادبياتKino im Künstlerhaus هنر)

)Sprengel Museum Hannover كتابخانه ايرانيان در هانوفر و همينطور نشر موسيقي معاصر و گروه ،(
 موسيقي يارآوا از ايران.

 

 :از اين قرارندفهرست وار كنسرت ها و ديگر رويدادها در حوزه ي موسيقيِ معاصر 

: اجراي آثاري از ارسالن عابديان و احسان ابراهيمي توسط دوئت 20سپتامبر ساعت  14چهارشنبه  -
سنتورنيك در افتتاحيه ي نمايش آثاري از فيلمسازان معاصر ايران در سينماي واقع در خانه ي 

 Kino im Künstlerhaus هنرمندان
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 دوئت توسط ابراهيمي احسان و عابديان ارسالن از آثاري اجراي :19:30سپتامبر ساعت  15پنجشنبه  -
نقاشي و كالژ) / ( رنجبران طال و) عكاسي آثار( نژاد نوري رويا  از آثاري نمايشگاه ي افتتاحيه در سنتورنيك

 همكان: خانه ي هنر در توسترگلوپ
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: بحث و گفتگو پيرامون تاريخچه و موقعيت كنوني موسيقي معاصر در ايران 16سپتامبر ساعت  17شنبه  -
با حضور سيد مهدي ستايشگر (ماهنامه ي هنر موسيقي از تهران)، فوزيه مجد (آهنگساز)، شاهرخ خواجه 

تر)، فرزيا فالح نوري (آهنگساز)، كياوش صاحب نسق (آهنگساز)، مهدي جاللي (آهنگساز و رهبر اركس
(آهنگساز)، الناز سيدي (آهنگساز) و مديريت جلسه توسط يواخيم هاينتس (انجمن موسيقي نوي هانوفر) و 

 ررايموند فوگلز ( مركز موسيقي ملل در دانشگاه هيلدسهايم). / مكان: موزه ي اشپرنگل هانوف

د، شاهرخ خواجه نوري، احسان : اولين اجراي جهاني آثاري از فوزيه مج19سپتامبر ساعت  17شنبه  -
 لاشپرنگ ي موزه در Ensemble Laboratorium خطيبي و الناز سيدي توسط آنسامبل البوراتوار

اولين اجراي جهاني آثاري از كياوش صاحب نسق، علي گرجي، فرزيا فالح  :16سپتامبر ساعت  18يكشنبه  -
تنبور (مهدي جاللي) و الكترونيك (ارسالن )، Margit Kern و مهدي جاللي براي آكاردئون (مارگيت كرن

 لعابديان) در موزه ي اشپرنگ

: گفتگو با فوزيه مجد، شاهرخ خواجه نوري، الناز سيدي و احسان خطيبي 11سپتامبر ساعت  19دوشنبه  -
 رهانوف ي رسانه و تئاتر موسيقي، دانشگاه پيرامون آثار آهنگسازان / مكان:

: گفتگو با كياوش صاحب نسق، علي گرجي، مهدي جاللي و فرزيا فالح 11سپتامبر ساعت  20سه شنبه  -
 رهانوف ي رسانه و تئاتر موسيقي، دانشگاه پيرامون آثار آهنگسازان / مكان:

: كنسرت و اجراي هفت اثر برگزيده ي نخستين مسابقه ي موسيقي 13سپتامبر ساعت  21چهارشنبه  -
 رريان دردانشگاه موسيقي، تئاتر و رسانه ي هانوفالكتروآكوستيك در ايران، جايزه ي رضا كرو

: گفتگو با آسو كهزادي، ماهور پورمقدم و گالره سليماني در خصوص 16سپتامبر ساعت  21چهارشنبه  -
موسيقي الكترونيك در ايران توسط يواخيم هاينتس (انجمن موسيقي نوي هانوفر) و ارسالن عابديان (نشر 

 رسيقي، تئاتر و رسانه ي هانوفمو دانشگاه موسيقي معاصر) در

 فرهاد از C4H8Cl2S نام با تعاملي صوتي چيدمان :20تا  10سپتامبر همه روزه از ساعت  21تا  19 -
 رهانوف رسانه و تئاتر موسيقي، دانشگاه اصلي ورودي: مكان/  حسيني ايالقي

http://www.kunstraum-tosterglope.de/event/dastgah-iran-festival/


براهيمي توسط دوئت : اجراي آثاري از ارسالن عابديان و احسان ا15سپتامبر ساعت  25يكشنبه  -
 و) عكاسي آثار( نژاد نوري رويا سنتورنيك (مهمان ويژه: مهدي جاللي) در اختتاميه ي نمايشگاه آثاري از 

 هتوسترگلوپ در هنر ي خانه: مكان/ هنرمندان با گفتگو همراه به) كالژ و نقاشي( رنجبران طال

2-festival-iran-tosterglope.de/event/dastgah-http://www.kunstraum/ 

  

ديگر رويدادهاي موسيقايي خارج از حوزه ي موسيقي معاصر و ديگر رخدادهاي هنري اين 

 :فستيوال فهرست وار از اين قرارند

ه موسيقي گوهر و گروه موسيقي دلوين به دعوت مركز گرو اجراي :11سپتامبر ساعت  18يكشنبه  -
 رموسيقي ملل در هيلدسهايم در ساختمان شهرداري هانوف

اجراي گروه موسيقي دلوين به دعوت مركز موسيقي ملل در هيلدسهايم  :19سپتامبر ساعت  18يكشنبه  -
 ردر موزه ي اشپرنگل هانوف

ويا نوري نژاد (عكس) و طال رنجبران (نقاشي و كالژ) در سپتامبر همه روزه نمايش آثاري از ر 25تا  15 -
 هخانه ي هنر در توسترگلوپ

نمايش آثاري از فيلمسازان ايراني: دست نوشته ها نمي سوزند (محمد رسول اف)، سيب (سميرا  -
نه ي مخملباف)، كاگل در ايران (ماني قدرت نما)، آزاد در زندان (حسن شيدايي) و ... در سينماي واقع در خا

 نهنرمندا

 رخوانش آثار ادبي در نقاط مختلف در هانوف -
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