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فهرست فيلمهاي كوتاه جشنواره برلين اعالم شد
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گزارش تصویری از مراسم تشييع آيتاهلل هاشمی

انصراف «ماالريا» از اكران عمومي

ماالريا كه قرار بود به زودي در سينماهاي
كشور اكران شود به دليل نزديك شدن به سي
وپنجمينجشنوارهفيلمفجربادرخواستكتبي
شركتفيلميرانكهپخشفيلمرابرعهدهداشت
از اكران در زمان مقرر انصراف داد.

خراسان شمالي ميزبان جشنواره فجر شد

سرپرست معاونت هنري ارشاد خراسان
شماليبااشارهبهاكرانفيلمهاياينجشنواره
در مراكز استانها از ١٦تا ٢٦بهمنماه گفت:
قرار است بعد از انتخاب و معرفي آثار ٢٠،فيلم
در ٤٠سانس در بجنورد اكران شود.

گردشگري

تمديد «تصوير سال» براي درگذشت آيتاهللهاشمي

فعاليت «خالف قانون» چينيها در بازار
گردشگري ايران

دبيرخانه تصوير سال اعالم كرد :بهدليل
اهميتپوششتصويرياينرويدادمهمتاريخ
معاصر ايران در چهاردهمين دوره «تصوير
سال» مهلت دريافت آثار تا پايان روز شنبه
 ۲۵ديماه ۱۳۹۵تمديد ميشود.

مديركل نظارت و ارزيابي خدمات گردشگري گفت :تاكنون
گزارشي از اقامتگاههاي غيرمجاز مشابه آنچه چينيها در شهر
ته��ران اداره ميكنند ،درياف��ت نكردهايم اما در صورت صحت،
فعلي غيرقانوني است.
ولي تيم��وري درحالي درباره فعاليت غيرمجاز اقامتگاههاي
اتباع خارجي از جمله چينيها در ايران ،ابراز بياطالعي كرده كه
چند وقتي از رسانهاي شدن اين جريان ميگذرد و اتباع چيني
هم مدتهاست بيسر و صدا مشغول خدماتدهي به شهرونداني
از كشورشان هستند كه براي گردش به ايران ميآيند ،فعاليتي
كه متوليان گردش��گري آن را غيرمجاز اعالم كردهاند و معاون
گردشگري استان تهران هم پرونده آن را براي رسيدگي بيشتر به
كميسيون ارتقاي امنيت گردشگران خارجي فرستاده ،هرچند او از
نوعي برخورد همراه با رعايت احتياط سخن گفته و تاكيد كرده به
خاطر حساسيتها نميخواهند برخورد قهري با اين قضيه داشته
باشند .با اين حال مديركل نظارت و ارزيابي خدمات گردشگري به
ايسنا صراحتا گفت :طبق قوانين و ضوابط موجود ،ايجاد اقامتگاه
غيرمجاز ،فعلي غيرقانوني است كه بايد طبق ضابطه با آن برخورد
شود .تيموري افزود :اگر گردشگري وارد كشور شود و در يكي از
اين مراكز اقامتي غيرمجاز كه خارج از «آييننامه ايجاد ،اصالح،
تكميل ،درجهبندي و نرخگذاري تاسيسات گردشگري و نظارت
بر آنها» تاسيس شده ،اقامت كند ،عملي غيرقانوني رخ داده است
و بايد به موضوع آن رسيدگي شود .مديركل نظارت و ارزيابي
خدمات گردشگري اظهار كرد :اگر گزارشي در اينباره برسد كه
حاكي از اقامت گردشگران در مراكز غيرمجاز باشد ،حتما بايد
پيگيري شود اما مساله اين است كه تاكنون چنين گزارشي به
دست ما نرسيده است .وي تاكيد كرد :اتباع خارجي كه مشغول
تحصيل يا كار در ايران هستند ،مجاز نيستند از محل اقامتشان
براي پذيرش گردشگران آن هم به قصد كسب درآمد استفاده
كنند ،اين كار غيرمجاز است و بايد اطالع داده شود تا طبق قانون
و ضوابط رسيدگي شود .تيموري با بيان اينكه اداره كل نظارت
و ارزيابي معاونت گردش��گري تاكنون گ��زارش مكتوبي از اين
اقامتگاهها و فعاليت غيرمجاز اتباع خارجي دريافت نكرده است،
يادآور شد :قانون اشتغال اتباع بيگانه در ايران صريح و مشخص
اس��ت ،آنها نميتوانند بدون داشتن شرايط و پروانه كار چنين
فعاليتهايي را انجام دهند و اين عمل مغاير قوانين است.

مسابقه مرور تئاتر ايران به جشنواره فجر افزوده شد

عالوه بر رقابت مي��ان آثار دو بخش
«مسابقه بينالملل» و «مسابقه جوانان»،
مسابقه مرور تئاتر ايران نيز در جشنواره
تئاتر فجر برگزار ميشود.

ميراث فرهنگي

ي ثبت ملي ميشود
منزل پدري آيتاهللهاشم 

رييس اداره ميراث فرهنگي ،صنايعدس��تي و گردش��گري
رفس��نجان از تدوين پرون��ده ثبت ملي خانه پ��دري آيتاهلل
هاشميرفسنجاني خبر داد .حسن حسيني با اعالم اين خبر گفت:
منزلپدريآيتاهللهاشميرفسنجانييكبنايتاريخيمتعلقبه
دوره پهلوي اول است كه در بهرمان واقعشده و پرونده اين خانه
تاريخي براي ثبت در فهرست آثار ملي در حال تدوين است .وي
افزود :قدمت اين خانه تاريخي به دوران پهلوي اول بازميگردد و
 ۱۲۰۰متر مساحت و  ۳۵۰مترمربع زيربنا دارد.
حسيني بيان كرد :منزل پدري آيتاهللهاشميرفسنجاني در
شهر بهرمان هم از جهت معماري و هم از جهت معنوي داراي
اهميت بسياري است .اين منزل تاريخي شامل يك سالن بزرگ
كه محل دسترسي به ساير اتاقهاست ،يك بادگير بزرگ و يك
مطبخ به سبك قديم است و بسياري از جلسات قبل از انقالب
در اين منزل برگزار ميشده است.
جشنواره

نامزدهاي جوايز «بفتا» اعالم شدند

آكادمي هنرهاي فيلم و تلويزيون بريتانيا (بفتا) فهرست نامزدهاي
جوايز اين رويداد س��ينمايي را اعالم كرد .به گزارش اس��كرين ،فيلم
«الال لند» ساخته «دمين شزل» كه در جوايز گلدنگلوب درخشش
فوقالعادهاي داشت ،در جوايز بفتا  2017نيز با نامزدي در  11شاخه
پيشتاز است و دو فيلم «وورد» ساخته «دنيس ويلنوو» و «حيوانات
ش��بانه» از «تام فورد» نيز هر كدام در  9ش��اخه نامزد كسب جايزه
معرفيشدند.
«مارتين اسكورسيزي» با فيلم «سكوت» و «كلينت ايستوود» با
فيلم«سالي»دوسينماگرسرشناسيهستندكهامسالجاييدرميان
نامزدهاي جوايز آكادمي فيلم و تلويزيون بريتانيا (بفتا) ندارند.
فهرست نامزدهاي هفتادمين دوره جوايز بفتا به شرح زير است:
* بهترين فيلم« :ورود» (دنيس ويلنوو)« ،من ،دنيل بليك» (كن
لوچ)« ،الال لند» (ديمين شزل)« ،منچستر كنار دريا» (كنت لونرگان)،
«مهتاب»(بريجنكينز)
*بهترينفيلمبريتانيايي«:عزيرآمريكايي»«،انكار»«،هيوالهاي
شگفتانگيز و زيستگاه آنها»« ،من ،دنيل بليك»« ،يادداشتهايي
درباره كوري» و «زير سايه»
* بهترين فيلم غير انگليسي« :ديپان» (فرانسه)« ،جوليتا»
(اسپانيا)« ،موستانگ» (فرانسه)« ،پسر شائول» (مجارستان)« ،توني
اردمان» (آلمان)
*بهترينمستندبلند«:سيزدهمين»(آودوورناي)«،بيتلز:هشت
ن هاوارد)« ،شكارچي عقاب» (اوتو بل و استيسي
روز يك هفته» (را 
ريس)«،يادداشتهاييپيرامونكوري»(پيترميدلتونوجيمزاسپيني)،
«وينر» (جاش كريگمن و اليس استاينبرگ)
* بهترين انيميشن« :در جس��تجوي ُدري»« ،كوبو و دوتار»،
«موآنا»« ،زوتوپيا»
* بهترين كارگرداني« :دنيس ويلنو» (ورود»« ،كن لوچ» (من،
دنيلبليك)«،ديمينشزل»(الاللند)«،كنتلونرگان»(منچستركنار
دريا)« ،تام فورد» (حيوانات شبانه)
*بهترينفيلمنامهاصلي«:اگرسنگببارد»(تامشريدان)«،من،
دنيل بليك» (پل الورتي)« ،الال لند» (ديمين شزل)« ،منچستر كنار
دريا» (كنت لونرگان)« ،مهتاب» (بري جنكينز)
* بهترين فيلمنامه اقتباسي« :ورود» (اريكهايسرر)« ،ستيغ
ارهاي» (اندرو نايت و رابرت شنكان)«،چهرههاي پنهان» (تئودور ملفي و
اليسون شرودر)« ،حيوانات شبانه» (تام فورد)« ،شير» (لوك ديويس)
* بهترين بازيگر مرد« :اندرو گارفيلد» (ستيغ آرهاي)»« ،كيسي
افلك»(منچستركناردريا)«،جيكجيلنهال»(حيواناتشبانه)«،رايان
گاسلينگ»(الاللند)«،ويگومورتنسن»(كاپيتانفنتاستيك)
* بهتري�ن بازيگر زن« :ايمي آدام��ز» (ورود)« ،اميلي بالنت»
(دختري در قطار)« ،اما استون» (الال لند)« ،مريل استريپ» (فلورانس
فاسترجنكينز)«،ناتاليپورتمن»(جكي)
* بهترين بازيگر مرد نقش مكمل« :آرون تيلور جانس��ون»
(حيوانات شبانه)« ،ديو پاتل» (شير)« ،هيو گرانت» (فلورانس فاستر
جنكينز)« ،جف بريجز» (اگر سنگ ببارد)« ،ماهرشاال علي» (مهتاب)
* بهترين بازيگر زن نقش مكمل« :هيلي اسكوايرز» (من دنيل
بليك)«،ميشلهويليامز»(منچستركناردريا)«،نائوميهريس»(مهتاب)،
«نيكل كيدمن» (شير)« ،ويوال ديويس» (حصارها)
*بهترينموسيقيمتن«:يوهانيوهانسن»(ورود)«،ميكالوي»
(جكي)«،جاستينهورويتز»(الاللند)«،داستيناوهالوران»و«هاوشكا»
(شير)« ،ايبل كورزنيوسكي» (حيوانات شبانه)
مراسم پاياني هفتادمين دوره جوايز آكادمي فيلم بريتانيا (بفتا)
روز  12فوري��ه ( 24بهم��ن) ب��ا اجراي «اس��تفن ف��راي» در لندن
برگزار ميشود.

جمعي از هنرمندان و مس��ووالن سينمايي به خانه سينما
در خيابان وصال رفتند و در ادامه در مراس��م تش��ييع آيتاهلل
هاشميرفسنجاني شركت كردند.
حجتاهلل ايوبي رييس س��ازمان س��ينمايي ،عليرضا تابش
مديرعامل بنياد س��ينمايي فارابي و س��ينماگراني چون رسول
صدرعاملي ،عليرضا ش��جاعنوري ،همايون اس��عديان ،منوچهر
شاهسواري ،فرشته طائرپور ،كامران ملكي ،سامان مقدم ،مرتضي
شايسته ،افشينهاشمي ،جعفر صانعيمقدم ،ضياءالدين دري،
احمد مسجدجامعي ،بهمن اردالن و ...از حاضران در اين مراسم
بودند كه در طول مراس��م هنرمندان ديگري هم به اين جمع
اضافه شدند.
س��يفاهلل صمديان ،عليرضا رضاداد ،مني��ژه حكمت ،پگاه
آهنگراني ،باران كوثري و ...نيز از ديگر هنرمندان حاضر در مراسم
تشييع بودند .آيين وداع با پيكر مرحوم آيتاهللهاشميرفسنجاني،
رييس مجمع تش��خيص مصلحت نظام با حضور جمع كثيري
از مردم ،فعاالن سياس��ي و مسووالن كشوري از مقابل دانشگاه
تهران برپا شد.

موسیقی

پرفروشهاي موسيقي نواحي
در جشنواره كدامند

سینما

شگفتیها و ناکامان بزرگ جوایز گلدنگلوب ۲۰۱۷
جوایز گلدنگلوب امس��ال نیز بسیاری از
نامزدهای دریافت جایزه را شگفتزده و عدهای
دیگر را ناکام به خانه فرستاد.
به گزارش ورایتی ،جوایز فیلم گلدنگلوب
که به غیرقابل پیشبینی بودن معروف است،
امس��ال با ش��گفتیهای کمتری نس��بت به
سالهای گذشته همراه بود؛ با این وجود کمتر
کس��ی فکر میکرد «آرون تیلور جانسون» و
«ایزابل هوپر» در جمع برندگان قرارگیرند و
یا سریال «مدیر شب» بیشترین جوایز بخش
تلویزیونی را کسب و «بازی تاج و تخت» دست
خالی مراسم را ترک کند.
در زیر نگاهی خواهیم داشت به بزرگترین
شگفتیهاوناکامانهفتادوچهارمیندورهجوایز
سینمایی-تلویزیونیگلدنگلوب:
 شگفتی« :ایزابل هوپر»
در حالی که بس��یاری احتم��ال میدادند
امس��ال «ناتالی پورتمن» برای بازی در فیلم
«جکی» سومین جایزه گلدنگلوب بازیگری
خود را به دس��ت آور د اما این «ایزابل هوپر»
بود که این جایزه را برای بازی درخش��ان در
فیل��م «او» به کارگردانی «پ��ل ورهوفن» به
خانه برد.
البته انجمن مطبوع��ات خارجی هالیوود
همواره عالقه زیادی به ستارههای خارجی از
جمل��ه «هوپر» دارد .فیلم «او» نیز در نهایت
جایزه بهترین فیلم خارج��ی گلدنگلوب را
کسب کرد.
 شگفتی و ناکامی« :مهتاب»
«مهتاب» فیلم تحس��ین ش��ده سال که
با ش��ش نامزدی پیش��تاز نامزده��ای جوایز
گلدنگلوب پس از فیلم «الال لند» ( ۷نامزدی)
بو د تا اعالم آخرین برنده هیچ جایزهای نبرده
بود اما با اعالم این فیلم به عنوان برنده بهترین
فیلم درام ،سازندگان «مهتاب» شب را به خوبی
به پایان رس��اندند .در س��ال  ۲۰۱۴نیز فیلم
«دوازه سال بردگی» که در نهایت جایزه اسکار
بهترین فیلم را از آن خود کرد ،شرایطی مشابه

را ب��ا فیلم «مهتاب» را در جوایز گلدنگلوب
تجربه کرد بود.
 ناکامی :شبکه «»HBO
محصوالت شبکه تلویزیونی « »HBOکه
در مجموع در  ۱۴ش��اخه از جوایز تلویزیونی
گلدنگلوب نامزد کسب جایزه بودند به طول
کامل نادیده گرفته شد و نه سریالهای جدید
این کمپانی چون «ورست ورلد» و «نا امن» و
نه قدیمیها چون «بازی تاج تخت» و «ویپ»
و همچنین مینی سریال «آن شب» نتوانستند
مانع از ناکامی بزرگ شبکه « »HBOشوند.
 شگفتی« :الال لند»
گرچه بسیاری بیشبینی میکردند فیلم
«الال لند» ساخته «دیمین شزل» شب خوبی
در جوایز گلدنگلوب داش��ته باشد اما کمتر
کسی گمان میکرد این فیلم بتوانند به اصالح
جوایز را ج��ارو کند و از هفت نامزدی ،هفت
جایزه به خانه ببرد .این فیلم عالوه بر کسب
جایزه بهترین فیلم موزیکال و کارگردانی جوایز
بازیگر مرد و زن فیلم کمدی موزیکال ،فیلمنامه
و ترانه و موس��یقی متن را ب��ه خانه ببرد .در
تاریخ جوایز سینمایی گلدنگلوب این اولینبار
است که یک فیلم موفق به کسب هفت جایزه
میشود .این رکورد پیش از این در اختیار دو
فیلم «پرواز بر فراز آش��یانه فاخته» و «قطار
سریعالسیر نیمه شب» بود که هر کدام شش
جایزه گلدنگلوب کسب کرده بودند.
 شگفتی« :تریس الیس ُرز»
«تریس الیس ُرز» ک��ه اولینبار به جمع
نامزده��ای بازیگری جوای��ز گلدنگلوب راه
یافته بود در رقابت با چهرههای سرشناس��ی
چون «سارا جسیکا پارکر» -برنده چهار جایزه
گلدنگلوب -توانس��ت این جای��زه را به خود
اختصاص دهدو
  شگفتی« :آرون تیلور سوئیفت»
«آرون تیل��ور س��وئیفت» در حالی جایزه
بهترین بازیگر مرد مکمل گلدنگلوب را برای
بازی در فیلم «حیوانات شبانه» دریافت کرد

که بس��یاری این جایزه را برای «ماهرش��اال
عل��ی» بازیگر فیلم «مهتاب» کنار گذاش��ته
بودند« .ماهرشاال علی» در جوایز انجمنهای
سینمایی چندین جایزه بازیگری را از آن خود
کرده بود.
 حواشی گلدنگلوب ۲۰۱۷
از حواشی این دوره سخنرانی تند «مریل
اس��تریپ» علیه «دونالد ترام��پ» بود .البته
رییسجمهور آمریکا نیز در پاسخ به او در توئیتر
خود مطلبی منتشر کرده است.
به گزارش «بیبیسی» «مریل استریپ»
بازیگ��ر سرش��ناس هالی��وودی در مراس��م
«گلدنگلوب» و هن��گام دریافت جایزه یک
عمر دستاورد سینمایی ،با انتقاد از رفتار زشت
«دونالد ترامپ» رییسجمهور جدید آمریکا در
مورد یک خبرنگار معلول ،گفت« :وقتی آدمهای
قدرتمند از موقعیت خود برای زورگویی استفاده
میکنند ،همه ما بازندهایم».
«ترامپ» هم ساکت ننشست و در واکنش
به این حرفها ،اظهار داشت که او سخنرانی
ت اما با این وجود
«استریپ» را گوش نکرده اس 
در توئیتر خود نوشت« :مریل استریپ یکی از
بازیگرانی است که زیادی در هالیوود بزرگش
کردهاند .او مرا نمیشناسد اما شب گذشته در
مراسم گلدنگلوب به من حمله کرد».
«ترامپ» در ادامه این هنرپیشه باسابقه را
یکی از هواداران «هیالری کلینتون»«،بازنده
انتخابات» خواند.
«مریل استریپ» دوشنبهشب با اشاره به
تقلید «دونالد ترامپ» از خبرنگار معلول روزنامه
«نیویورک تایم��ز» گفت« :این نقشآفرینی
امسال واقعا مرا حیرتزده کرد و چنگکهای آن
در قلبم فرو رفت .نه برای آنکه خوب بود بلکه
برای اینکه تاثیرگذار بود و کار خودش را کرد.
این اتفاق زمانی روی داد که فردی که قصد دارد
روی مهمترین صندلی این کشور بنشیند ،ادای
یک خبرنگار معلول را درمیآورد و او را مورد
تمسخر قرار میدهد .زمانی که این صحنه را

دیدم قلبم شکست و هنوز نمیتوانم آن را از
ذهنم بیرون کنم زیرا چیزی که میدیدم در
فیلم نبود و در واقعیت اتفاق میافتاد» .
این بازیگر برنده سه جایزه اسکار در جمع
حاضران در مراسم اعطای جوایز «گلدنگلوب»
گفت :اقدام «ترامپ» به نوعی به قلدری وجهه
قانونی بخشیده است و این رفتار میتواند به
زندگی روزمره مردم نیز سرایت کند و در واقع
به سایر مردم نیز اجازه میدهد چنین رفتاری
داشته باشند.
«جولی��ن م��ور» و «جیم��ز وودز» دو
هنرپیش��های بودند که پ��س از این اتفاق ،از
سخنان «استریپ» حمایت کردند.
«جورج کلونی» دیگر بازیگر مشهور سینما
نی��زدر حمایت از همکار خود برآمد و گفت:
آمریکا کمی بدشانس است که «ترامپ» را به
عنوان رییسجمهور خود دارد.
ش
«کلونی» خطاب به رییسجمهور کشور 
اظهار داشت« :آیا تو نباید در حال اداره کشور
باشی؟» و سپس ادامه داد« :من به او رای ندادم،
از او حمایت نمیکنم و فکر نمیکنم او انتخاب
درستی بوده باشد .در این برهه از زندگی ،باید
امیدوار باشیم که او همه چیز را از بین نبرد.
واقعیت این است که شما باید امیدوار باشید
که او کارش را خوب انجام دهد چون اگر ایاالت
متحده آمریکا شکس��ت بخورد ،اتفاقات واقعا
بدی میافتد .پس باید امیدوار باشید که او بتواند
اما من هیچ نشانهای از آن نمیبینم».
بازیگر هالیوودی فیلم «جاذبه» همچنین
گفت« :بعد از دوره خوششانسی رییسجمهور
شدن افرادی چون «جفرسون»« ،فرانکلین»،
«لینکلن»« ،روزولت» و «کندی» ،آمریکا سر
«بوش» کمی بدشانسی آورد و من فکر میکنم
حاال هم کمی بدشانسی آوردهایم».

چند روز مانده به آغاز جش��نواره موسيقي فجر ،از ميان ۱۰
گروه موسيقي نواحي حاضر در اين دوره از جشنواره ،بليت تمامي
 ۲۸۸صندلي برج آزادي براي اجراي «حاوا» و  ۲۱۴صندلي از
 ۲۶۲صندلي سالن فرهنگسراي نياوران مربوط به اجراي «آواي
موج» به فروش رفته است.
«ديلمون» گيالن س��ومين جايگاه فروش بليت را در بخش
موسيقي نواحي تا اين لحظه به خود اختصاص داده است؛ ۲۰۷
صندلي از  ۲۸۸صندلي سالن برج آزادي براي اجراي اين گروه
به فروش رفته و فقط  ۸۱بليت باقي مانده است.
«اركستر فيالرمونيك» كردستان با فروش  ۱۹۸صندلي از
 ۲۰۳صندلي تاالر رودكي در جايگاه چهارم ايستاده است .اين
گروه  ۲۷ديماه به صحنه ميرود.
«لي��ان» پنجمي��ن گروه پرف��روش جش��نواره در بخش
موسيقي نواحي تاكنون بوده كه با اختالف كمي از «اركستر
فيالرمونيك» كردس��تان  ۱۹۳صندلي از  ۲۰۳صندلي تاالر
رودكي را فروخته است.
«س��وربانگ» لرس��تان با فروش  ۱۳۰بليت از ظرفيت ۲۸۸
صندلي سالن برج آزادي تاكنون در جايگاه ششم ايستاده است.
 ۱۵۸بليت از اين اجرا هنوز به فروش نرفته است.
گروه «چريكه» كرمانشاه كه قرار است اول بهمنماه در سالن
رودكي مقامهاي باستاني تنبور را اجرا كند تاكنون  ۱۱۰بليت
از مجموع طبقه همكف و بالكن اين سالن را فروخته است .اين
اجرا همچنان  ۹۳صندلي خالي دارد.
گروه بختياري «ايل بانگ» با فروش  ۱۰۶صندلي از ظرفيت
 ۲۸۸تايي سالن برج آزادي ،جايگاه بعدي را به خود اختصاص داده
است ۱۸۲ .بليت از اين اجرا هنوز به فروش نرفته است.
گروه «شواش» مازنداران كه  ۳۰ديماه در سالن رودكي اجرا
خواهد داش��ت ،تاكنون  ۹۹بليت فروخته است و  ۱۰۴صندلي
خالي دارد.
«خنياگران پنج اقليم» در اين دوره از جشنواره فجر كمترين
سهم فروش بليت را به خود اختصاص داده است .در اين بخش
كه قرار اس��ت پنج هنرمند موسيقي نواحي از خراسان شمالي،
خراس��ان جنوبي ،گيالن ،آذربايجان و كردس��تان اجرا داشته
باش��ند .تاكنون  ۸۶بليت از صندليهاي طبقه همكف و بالكن
سالن رودكي فروخته شده و قرار است خنياگران پنج اقليم ۲۹
ديماه روي صحنه بروند.
با اين حساب ،سالن رودكي احتماال در روزهايي كه اركستر
«فيالرمونيك» كردس��تان و گروه «ليان» بوشهر روي صحنه
ميروند ،شلوغترين روزهاي سيودومين جشنواره موسيقي فجر
را پشت سر ميگذارد.
س��الن برج آزادي نيز در روزهاي اجراي قش��قايي «حاوا» و
«ديلمون» گيالن ،پرمخاطبترين روزهاي سيودومين جشنواره
فجر را در بخش موسيقي نواحي تجربه ميكند.

