رﻗـﺎﺑﺖ ۱۱۰اﺛـﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪه در ﺑﺨـﺶ
اﻧﻔــــﺮادی دوﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨــــﻮاره
ــﯿﻘﯽ
ــﺮوه ﻣﻮﺳـ
ــﺖ ﮔـ
ﻟﯿﻠﻢ /ﻫﻔـ
ﻓﻮﻟﮑﻠﻮرﻣﺎزﻧـﺪراﻧﯽ ﺑـﻪ ﺟﺸﻨـﻮاره
ﻟﯿﻠﻢ راه ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ
آرﻣﺎن ﺷﻤﺎل :دﺑﯿﺮ دوﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻟﯿﻠﻢ ﮔﻔﺖ ۱۱۰»:اﺛﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه در
ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﻟﺒﺮزﻧﺸﯿﻨﺎن ﻟﯿﻠﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ اﻧﻔﺮادی دوﻣﯿﻦ
رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ«.
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪی اﻓﺰود»:اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ در
ﺣﻮزه ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻓﻮﻟﮑﻠﻮر ﻏﻨﯽ و ﻗﻮی اﺳﺖ«.
ﻣﻌـﺎون ﻫﻨـﺮی اداره ﮐـﻞ ﻓﺮﻫﻨـﮓ و ارﺷـﺎد اﺳﻼﻣـﯽ ﻣﺎزﻧـﺪران ﺗﺼـﺮﯾﺢ
ﮐﺮد»:ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﯿﻠﻢ،
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻣﻮﺳﯿﻘﯽﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و اﺻﯿﻞ ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﺑﺮای
ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ«.

وی ﮔﻔﺖ»:اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ دوﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻓﻮﻟﮑﻠﻮر ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ ﻧﺎم
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻮﻣﯽ اﻟﺒﺮزﻧﺸﯿﻨﺎن ﻟﯿﻠِﻢ در آذر ﻣﺎه ﺟﺎری ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺣﻔﻆ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻏﻨﯽ ﻣﺎزﻧﺪران و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن در ﺣﻮزه ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﺑﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد«.
ﻣﻌﺎون ﻫﻨﺮی و ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ اداره ﮐﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎزﻧﺪارن
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد»:ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دوره ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ
ﺟﺸﻨﻮاره ،اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻮﻣﯽ ،ﺑﺨﺼﻮص ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﺪه و
ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ«.
وی ﯾﺎدآورﺷﺪ»:در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل آﺛﺎر ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ،در
ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻧﻔﺮادی و ﮔﺮوﻫﯽ ،ﺗﻌﺪاد  ۲۹۰ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در ﺟﺸﻨﻮاره ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ«.
دﺑﯿﺮ ﺟﺸﻨﻮاره اﻟﺒﺮزﻧﺸﯿﻨﺎن ﻟﯿﻠﻢ اﻇﻬﺎرﮐﺮد»:در ﺑﺨﺶ اﻧﻔﺮادی در ﺣﻮزه
آواز ﻣﺤﻠﯽ ۴۸ﻧﻔﺮ ،دﺳﺮ ﮐﻮﺗﻦ۲۲ﻧﻔﺮ ،دوﺗﺎر۲۷ﻧﻔﺮ ،ﺳﺮﻧﺎﺳﻪ ﻧﻔﺮ ،ﻗﺮﻧﻪ
ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ،ﮐﻤﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﻠﯽ۱۶ﻧﻔﺮ ،ﻟﮕﻦ۱۹ﻧﻔﺮ و ﻟﻠﻪ وا۲۳ﻧﻔﺮ آﺛﺎر ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ارﺳﺎل ﮐﺮدﻧﺪ«.
ﻣﺤﻤﺪی اﻓﺰود»:از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﯿﺄت اﻧﺘﺨﺎب دوﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره
اﻟﺒﺮزﻧﺸﯿﻨﺎن ﻟﯿﻠﻢ؛۲۲ﻧﻔﺮ در ﺑﺨﺶ آوازﻣﺤﻠﯽ۲۰،ﻧﻔﺮ در ﺑﺨﺶ دﺳﺮﮐﻮﺗﻦ،
 ۱۸ﻧﻔﺮ در ﺣﻮزه دوﺗﺎر ،دو ﻧﻔﺮ در ﺑﺨﺶ ﺳﺮﻧﺎ ،ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ در ﺑﺨﺶ
ﻗﺮﻧﻪ۱۱،ﻧﻔﺮ در ﮐﻤﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﻠﯽ۱۳،ﻧﻔﺮ در ﺑﺨﺶ ﻟﮕﻦ ﻧﻮازی و ۲۰ﻧﻔﺮ در
رﺷﺘﻪ ﻟﻠﻪ وا ﺑﻪ ﺑﺨﺶ رﻗﺎﺑﺘﯽ اﯾﻦ دوره از ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻮﻣﯽ ﻟﯿﻠﻢ
راه ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ«.
دﺑﯿﺮ دوﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره اﻟﺒﺮزﻧﺸﯿﻨﺎن ﻟﯿﻠﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ راه ﯾﺎﺑﯽ ﻫﻔﺖ
ﮔﺮوه ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﯾﺎدآور ﺷﺪ»:ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺨﺶ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺸﻨﻮاره اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ روز ارﺳﺎل آﺛﺎر ﻫﻔﺖ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ«.
ﻣﺤﻤﺪی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد »:ﺗﻌﺪاد ﻫﺸﺖ ﮔﺮوه اﻟﺒﺮزﻧﺸﯿﻦ در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﺒﯽ و دو
ﮔﺮوه ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﻪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﭘﺮداﺧﺖ«.

