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This November, the inaugural stage 
of the Tanin Piano Festival, spon-
sored by Tehran’s Tanin-e-Doyaye 
Mehr (the resonance of the sympa-
thy world) Trading Company, will 
take place in the Ra’d Conference 
Hall in West Town(Shahrak Gharb), 
inwhich 18 artists in three age 
categories.
The first round of the competition, 
held in 2017, followed by a 
widespread welcome by music 
lovers across the country. The 
competition was held, the 
arbitration was conducted in person 
and the selectors were introduced 
at the end of the performance, 
receiving their merit and awards.
Following the numerous meetings 
held for the betterment of the 
festival in 2018, the authorities 
decided to introduce 6 artists from 
each age group to the final stage. In 
addition, there will be changes to 
the arbitration system to eliminate 
minor problems that existed in 

previous years. To this end, it was 
decided that scorings would be 
based on international standards. 
About 200 pieces of music had 
been sent to the secretariat of 
the festival, making it difficult 
to judge. So the judgment was 
made in two stages: First, about 
80 videos of the least acceptable 
quality were removed by the board. 
18 works were rejected in total and 
the rest were left to non-Iranian 
referees for judgment to avoid any 
controversy. Videos were reviewed 
by the jury repeatedly.Then, three 
scores per item were given to the 
participants, and finally, their 
average was obtained and details 
were recorded in the refereeing 
table. The competition was very 
close, and chosing the finalists 
were so difficult.
Important points were made in 
the scoring process, firstly just 
the technique of the performer 
was observed and not factors 
such as piano type, environment, 

gender, type of dressing, imaging 
and sound. Scoring was based 
on existing and internationally 
valid systems. At international 
prestigious festivals, there are 
different indices for scoring. 
But their basics are similar. For 
example, in the matter of rhythm 
and notation, all judges are very 
strict and scrutinize the piece. 
The reason for this is quite clear: 
the technique of performance of 
someone who still has problems 
with these two underlying issues 
is unworkable, and is always 
an important prerequisite for 
consideration. For example, a 
performer may be excellent at some 
of the performing techniques, but 
if the notes are played incorrectly, 
or if the rhythm of the piece is 
not performed correctly, his work 
will not be technically scrutinized 
and easily eliminated from the 
competition.
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ــوی  ــنواره پیان ــه حضــوری جش ــاه امســال، مرحل آبان م
طنیــن، بــا پشــتیبانی »شــرکت بازرگانــی طنیــن 
ــد، در  ــش رع ــالن همای ــران«، در س ــر ته ــای مه دنی
ــر  ــی آن 18نف ــود و ط ــزار می ش ــرب برگ ــهرک غ ش
ــازات  ــوری امتی ــه غیرحض ــه در مرحل ــی ک از هنرمندان
الزم را بــه دســت آورده انــد بــا هــم بــه رقابــت خواهنــد 
ــه  ــال 1396، ب ــابقات، در س ــن دوره مس ــت. اولی پرداخ
صــورت غیرحضــوری برگــزار شــد و بــه دنبــال اســتقبال 
گســترده عالقمنــدان بــه موســیقی در ســطح کشــور، در 
ســال 1397، در دو مرحلــه، بــه صــورت غیــر حضــوری 
و اجــرای روی صحنــه برگــزار شــد و هنرمنــدان بســیار 
بــا اســتعدادی در ایــن مســابقه شــرکت کردنــد. داوری 
ــدگان در  ــد و برگزی ــام ش ــوری انج ــورت حض ــه ص ب
پایــان اجــرا معرفــی و لــوح شایســتگی و  جوایــز خــود 

ــد. ــت کردن را دریاف
بهتــر  بــرای  کــه  فراوانــی  جلســات  دنبــال  بــه 
برگزارشــدن ایــن جشــنواره در ســال 1398 برگــزار شــد، 
مســئولین جشــنواره بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه از هــر 
ــی شــود.  ــی معرف ــه نهای ــه مرحل ــر ب ــروه ســنی6 نف گ
ــه  ــتم داوری ب ــز در سیس ــی نی ــه تغییرات ــن اینک ضم
ــا مشــکالت کوچکــی کــه در ســال های  وجــود آمــد ت

قبــل وجــود داشــت برطــرف شــود. بــه همیــن منظــور 
ــاخص های ــاس ش ــر اس ــًا ب ــا داوری دقیق ــد ت ــرار ش ق

بیــن المللــی انجــام گیــرد . حــدود 200 قطعــه موســیقی 
ــه جشــنواره ارســال  ــه دبیرخان ــه صــورت تصویــری ب ب
شــده بــود و همیــن، کار قضــاوت را دشــوار مــی کــرد. 
بنابرایــن قضــاوت در دو مرحلــه صــورت گرفــت: ابتــدا 
حــدود 80 ویدیــو کــه حداقــل کیفیــت مــورد قبــول را 
داشــتند، توســط هیئــت برگــزاری جــدا شــد. 18 اثــر بــه 
ــه داوران  ــرای قضــاوت، ب ــار ب ــه آث ــی رد شــد و بقی کل
غیــر ایرانــی ســپرده شــد تــا هیــچ بحــث و اعتراضــی 
ــت داوری  ــط هیئ ــالی توس ــار ارس ــد. آث ــود نیای ــه وج ب
بارهــا و بارهــا بازبینــی شــد و مــوارد مهــم بــه صــورت 
ــه  ــپس س ــد. س ــت ش ــرم داوری یادداش ــح در ف توضی
ــدگان داده و  ــرکت کنن ــه ش ــم ب ــر آیت ــرای ه ــره ب نم
ســرانجام، میانگیــن آنهــا بــه دســت آمــد و ریزنمــرات 
ــت بســیار  در جــدول مخصــوص داوری درج شــد. رقاب
نزدیــک بــود، بــه شــکلی کــه گاهــی انتخــاب نفــر برتــر 

ــو انجــام می شــد. ــاره ویدی ــن ب ــی چندی ــا بازبین ب
در رونــد امتیازدهــی نــکات مهمــی لحــاظ گردیــد، اول 
اینکــه صرفــا تکنیــک نوازنــده بررســی شــود و عواملــی 
ماننــد نــوع پیانــو، محیــط اجــرا، جنســیت، نــوع 

پوشــش، تصویربــرداری و صدابــرداری در امتیــازات 
ــند. ــل نباش دخی

ــود و  ــای موج ــتم ه ــاس سیس ــر اس ــی ب ــاز ده امتی
معتبــر بیــن المللــی انجــام شــد. در جشــنواره های 
ــرای  ــی ب ــاخص های متفاوت ــی، ش ــن الملل ــر بی معتب
امتیازدهــی وجــود دارد. امــا کلیــات آنهــا مشــابه 
اســت. مثــال در مبحــث ریتــم و نتاســیون، همــه 
ــه  ــکافانه قطع ــتند و موش ــختگیر هس ــیار س داوران بس
ــح  ــال واض ــر کام ــن ام ــت ای ــد. عل ــی می کنن را بررس
ــن  ــوز در ای ــه هن ــی ک ــی کس ــک نوازندگ ــت: تکنی اس
دو مبحــث زیربنایــی مشــکل دارد، اصــال قابــل بررســی 
نیســت و همیشــه بــه صــورت یــک پیــش نیــاز مهــم 
ــه عنــوان مثــال،  ــرای بررســی ســایر مــوارد اســت. ب ب
ــای  ــی از تکنیک ه ــت در برخ ــن اس ــده ای ممک نوازن
ــتباه  ــی را اش ــر نت های ــی اگ ــد، ول ــی باش ــی عال اجرای
بنــوازد، و یــا ریتــم قطعــه را درســت اجــرا نکنــد، کار او 
بــه لحــاظ تکنیکــی بررســی نخواهــد شــد و بــه راحتــی 

از دور مســابقات حــذف می گــردد.

صـدای           پرتـاب  و  طنیـن  دارای  ریمونـدو  دست سـاز  گیتارهـای 
فـوق العـاده ای مـی باشـند کـه اصالـت یـک گیتـار دسـت سـاز 

اسـپانیایی را بـه اثبـات مـی رسـاند.
 شـرکت طنیـن دنیـای مهـر نمایندگـی انحصـاری سـازهای بادی 
»آنتی گـوا« در ایـران اسـت. سـازهای بـادی انتی گـوا در کشـور 
تایـوان تولیـد می شـوند کـه شـامل ساکسـوفون، ترومپـت، فلوت 

کلیـددار، هـورن و کالرینـت می باشـد.
 سـازهای بـادی حرفـه ای آنتیگوا مـورد تایید بهتریـن نوازنده های 

جهـان بـوده و قیمت های مناسـبی دارند.
آدرس: تهران خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، 
نبش خیابان سلطانی)سایه(، مرکز خرید برج سایه 

تلفن:  220527۴5 و22052765  

شرکت بازرگانی طنین دنیای مهر
 برگزار کننده جشنواره های موسیقی در سطح کشور:

                                                  ویژه نامه سومین جشنواره کشوری پیانو طنین
سردبیر و مترجم : شهرام خوش صفت                                              مدیر هنری : صابر احمدی 

 مدیر رسانه ای : مرتضی بیات                                                          عکاس : آمیتیس خوش صفت 
هماهنگی : مجتبی آریا نژاد                                                                اسپانسر : شرکت بازرگانی طنین دنیای مهر تهران 

شـرکت طنیـن دنیای مهـر ایـن افتخـار را دارد با بیـش از یک دهه 
تجربه ارزشـمند و داشـتن نمایندگی انحصاری بهترین تولیدکنندگان 
لـوازم موسیقی،کلکسـیونی درسـطح کالس جهانـی را در دسـترس 

هنرمنـدان کشـور عزیزمان قـرار دهد.
و  بکشـتاین«  آلمانـی »سـی  آکوسـتیک دسـت سـاز  پیانوهـای   
»دابلیـو  اروپایـی  آکوسـتیک  پیانوهـای  همچنیـن  و  »بکشـتاین« 
لیسـانس  تحـت  کـه  جمهـوری چـک  کشـور  هافمـن« سـاخت 
بکشـتاین آلمان در این کشـور تولید می شـوند، همچنین پیانوهای 
آکوسـتیک »زیمرمـن« که تحت لیسـانس و کنترل کیفی بکشـتاین 
آلمـان در چیـن تولید می شـوند و رقیبی سرسـخت بـرای پیانوهای 
سـاخت کشـور ژاپن هسـتند. این شـرکت بـه طور ویژه بـه عرضه 
محصـوالت »پرزینـا« می پـردازد. پیانوهـای آکوسـتیک پرزینـا که 
تحت لیسـانس پرزینـای آلمان در چیـن تولید می شـوند. پیانوهای 
بـرای سـال های متوالـی  آکوسـتیک پرزینـا در رنکینـگ جهانـی 
باالتـر از تمـام پیانوهـا در رنـج قیمت متوسـط قرار گرفته اسـت. 
تمـام قطعـات اصلی پرزینـا اروپایی اسـت و دارای صفحه سـانبرد 
منحصـر بـه فـرد )سـانبرد شـناور( اسـت کـه ابتـکار و در انحصار 

پرزینـای آلمـان می باشـد.
متوالـی اسـت  بـر ۱50 سـال  بالـغ  پرزینـا  آکوسـتیک  پیانـوی   
کـه در عرصـه تولیـد پیانـو در رنـج قیمـت متوسـط در صنعـت 
خـود  محصـوالت  عمـده  پرزینـا  اسـت.  فعـال  پیانـو  تولیـد 
می کنـد. صـادر  اروپـا  و  کانـادا  و  آمریـکا  بازارهـای  بـه  را 
پیانوی آکوسـتیک »جی اشـتنبرگ« زیـر مجموعه پیانوهـای پرزینا 
مـی باشـد کـه بـا قیمـت ارزان تر ولـی بـا کیفیت بسـیار مناسـب 

می شـود. تولید 
 صـدا و تـاچ پیانوی جی اشـتنبرگ کامـال مطابق با اسـتانداردهای 
اروپایـی اسـت و رنگ صدایـی گرم و مخملـی دارد.شـرکت طنین 
دنیـای مهر، تنهـا نمایندگـی انحصاری و رسـمی گیتارهای دسـت 

سـاز اسـپانیایی »ریموندو« در ایران اسـت.

www.pianotanin.com



45 سومین جشنواره کشوری پیانوی طنین سومین جشنواره کشوری پیانوی طنین 

اجرای درست نت و ریتم قطعه: 
 Performing the sheet music and rhythm
Correctly

ــم و  ــد و ریت ــرا کن ــق اج ــا را دقی ــد نت ه ــده بای ــه نوازن گرچ
ســرعت را بــه صــورت هنرمندانــه ای کنتــرل کنــد، امــا بایــد 
ــه از  ــت ک ــزی اس ــل چی ــا، حداق ــن فاکتوره ــه ای ــم ک بدانی

ــی رود. ــار م ــده انتظ ــک نوازن ی
ــاال،  ــای ب ــدام از فاکتوره ــی در هرک ــارت و توانای ــب مه کس
نیــاز بــه مــاه هــا و ســال هــا وقــت دارد. متاســفانه بســیاری 
از شــرکت کنندگان صرفــا »نــت قطعــه« را می نواختنــد و 
ــن  ــن ای ــوارد تکنیکــی نداشــتند. در بی ــه ســایر م ــی ب توجه
شــرکت کننــدگان، کســانی بودنــد کــه واقعــا احســاس 
ــا شــاید  ــد. ام ــری دارن ــرای یادگی ــی ب می شــد اســتعداد فراوان
مربیــان کارآمــد و بــا تجربــه ای نداشــتند و یــا اینکــه خــود، 

ــد. ــی نبودن ــن مهارت های ــب چنی ــال کس ــه دنب ب

انتخاب قطعات مناسب: 
Find a good piece!

ــه  ــه ب ــدم توج ــز، ع ــدان عزی ــن هنرمن ــر ای از مشــکالت دیگ
ــوان  ــه عن ــود. ب ــات ب ــه و انتخــاب نادرســت قطع ــوع قطع ن
ــطح 3  ــد س ــی در ح ــر تکنیک ــه از نظ ــده ای ک ــال، نوازن مث
ــده  ــه نوازن ــا اینک ــت، ی ــطح 7 را می نواخ ــه س ــود، قطع ب
ــه را  ــا قطع ــه، صرف ــه اســتایل و ســبک قطع ــدون توجــه ب ب

ــرد. ــت می ک ــودی روای ــت و مل ــاظ ن ــه لح ب

فرم نشستن و پز، پوشش مناسب: 
Posture

ــا  ــت، ام ــازی نداش ــه امتی ــش، گرچ ــش و پیرای ــث پوش مبح
شــرکت کننــدگان بــا نــوع پوشــش خــود، عمــال بــه مخاطــب 
ــاس  ــی و لب ــا دمپای ــو ب خــود احتــرام می گذارنــد. اجــرای پیان

ــوز  ــه هن ــد ک ــان می ده ــلوارک، نش ــا ش ــزل و ی ــی من راحت
ــه  ــزی ب ــوغ فکــری نرســیده اســت و چی ــه بل ــده ب ایــن نوازن
ــرای او هیــچ ارزشــی نــدارد! نــام »مخاطــب« اصــال و ابــدا ب

ــده  ــک نوازن ــش ی ــی، پوش ــر بین الملل ــنواره های معتب در جش
می توانــد تعییــن کننــده باشــد. بایــد بدانیــم کــه حاضریــن در 
ــد؛  ــیقی شــما گــوش نمی کنن ــه صــدای موس ســالن، فقــط ب
ــه  ــی از آداب صحن ــه بخش ــما ک ــش ش ــرز پوش ــه ط ــا ب آنه
بــه شــمار مــی رود نیــز توجــه دارنــد و بــه دقــت آنــرا ارزیابــی 
ــو،  ــدن در پشــت پیان ــری ب ــت درســت قرارگی می کننــد. وضعی
ــا  ــا، ســاعد، شــانه ها و پاه ــری درســت آرنج ه ــت قرارگی وضعی

ــه کنــد. ــر قطع ــه اجــرای بهت ــد کمــک شــایانی ب می توان
باالنس و داینامیکس: 

Balance and Dynamics

ــای وارده  ــادل در نیروه ــاد تع ــا ایج ــوب، ب ــده خ ــک نوازن ی
ــب  ــدرت مناس ــت ق ــدن، و رعای ــت و کل ب ــرف دو دس از ط
ــد.  ــان برس ــرای درخش ــک اج ــه ی ــد ب ــه، می توان ــرای قطع ب
کرشــندو  اســمورزاندوها،  و  فورزاندوهــا  پیانوهــا،  فورتــه 
تعــادل  اجــرا، کنتــرل  و دی کرشــندوها، کنتــرل وزن در 
ضربه هــای وارده از دو دســت و هماهنگــی بیــن آنهــا، همــه 

ــد. ــو موثرن ــوب از پیان ــدای خ ــک ص ــد ی ــه در تولی و هم
پدال گیری: 

Pedaling

ــه  ــا ب ــو درآنج ــری در پیان ــت از پدال گی ــج نادرس ــور رای تص
ــن  ــرد ای ــدگان در کارب ــی از نوازن ــه برخ ــود می رســد ک اوج خ
ــط  ــراط و تفری ــو، اف ــازی پیان ــم در صداس ــیار مه ــیله بس وس
دارنــد. گاهــی آنقــدر پدال گیــری در قطعــه زیــاد اســت 
ــد  ــم پیون ــه ه ــه ب ــای جداگان ــوط جمله ه ــام خط ــه تم ک
می خورنــد و صدایــی در هــم و برهــم ایجــاد می کننــد. 
ــتفاده از  ــو، اس ــختگیر پیان ــن س ــی از معلمی ــس، برخ برعک

ــیک اول و  ــات کالس ــرای قطع ــوص در اج ــه خص ــدال ب پ
ــه  ــه ب ــدون اینک ــد، ب ــوع می کنن ــرا ممن ــل از آن ــاروک و قب ب
ــدال  ــرد پ ــاید کارب ــند. ش ــته باش ــی داش ــه توجه ــت قطع باف
ــوع  ــوان ممن ــاخ را بت ــیون های ب ــرای انوانس ــت  در اج راس
ــز بایــد بــدون پــدال  ــود دومــاژور بــاخ را نی کــرد، امــا آیــا پرل
ــی در  ــم تکنیک ــیار مه ــث بس ــری از مباح ــت؟ پدال گی نواخ
پیانــو اســت کــه بایــد بــا دقــت روی آن کار کــرد. زیــرا پــدال، 
ــر روی صــدای خروجــی دارد. ــر هنگفــت و مســتقیمی ب تاثی

 اجرای متدهای قوی و علمی: 
Scientific Methods

ــی،  ــی و تکنیک ــر فن ــدگان از نظ ــتر نوازن ــکل بیش ــا مش ام
ــی رســد  ــر م ــه نظ ــی اســت. ب ــرای متدهــای اجرای عــدم اج
بیشــتر نوازنــدگان صرفــا قطعــه می نوازنــد. در هیــچ مجمــع 
رســمی موســیقی در دنیــا، نوازنــدگان بــدون پیــش نیــاز متد، 
ــوب  ــای خ ــرای متده ــد. اج ــه نمی پردازن ــرای قطع ــه اج ب
ــا  ــد. ام ــول بکش ــال ط ــش از دو س ــاید بی ــا ش ــوی دنی و ق
ــتحکم  ــوی و مس ــدری ق ــه ق ــی را ب ــاخت های نوازندگ زیرس
ــات  ــرای قطع ــدا در اج ــد بع ــو می توان ــه هنرج ــازد ک می س

ــردد.  ــد گ ــا بهره من ــوار از آنه دش
خالقیت: 

Creativity

ــت  ــا، خالقی ــه اجراه ــر در اینگون ــم دیگ ــیار مه ــورد بس م
ــت  ــه ســبک کالســیک، خالقی ــو ب ــی پیان اســت. در نوازندگ
بــه معنــای تغییــر قطعــه و زیادوکــم کــردن آن نیســت. بلکــه 
ایــن هــوش نوازنــده اســت کــه بــه او می گویــد قطعــه را بــا 
ــرا  ــدگان اج ــرکت کنن ــر ش ــه دیگ ــبت ب ــری نس ــیر بهت تفس
کنــد.  امــا برعکــس، در موســیقی پــاپ و جــاز نیــز، خالقیــت 
ــن  ــدون آن ای ــد، و ب ــرف اول را می زن ــه ح ــت ک ــده اس نوازن
ــرد.  ــد ک ــوه خواه ــوم جل ــا بی مفه ــیقی تقریب ــبک از موس س

 در ایــن ســبک ها، نوازنــده می توانــد بــه دلخــواه خــود، نــت 
ــر دهــد  ــرا تغیی ــم آن ــی ریت ــد و حت ــاد و کــم کن ــه را زی قطع
ــد.  ــک او می آی ــه کم ــز ب ــده نی ــخصیت نوازن ــا ش و در اینج
ــات  ــیقی، امکان ــترش موس ــط و گس ــا بس ــز«، ی »ایمپرووای
ــه  ــا قطع ــد، ت ــرار می ده ــده ق ــار نوازن ــماری را در اختی بی ش
ــن  ــا ای ــه صــدا درآورد. ام ــود دوســت دارد ب ــه کــه خ را آنکون
ــی و نظــری اوســت  ــی تکنیکــی عمل ــده وتوانای هــوش نوازن

ــوند. ــوزش داده ش ــد آم ــه بای ــده اســت ک ــن کنن ــه تعیی ک

اجرای آگاهانه و هوشمندانه: 
Concious Performance

»اجــرای آگاهانــه« یکــی از مــوارد بســیار مهــم دیگــر بــرای 
ــد«  ــد »بدان ــده بای ــت. نوازن ــر اس ــده برت ــک نوازن ــاب ی انتخ
ــش او نســبت  ــی چگونگــی و ســطح دان ــوازد. یعن چــه می ن
ــه  ــان تر ب ــر و درخش ــی بهت ــد در اجرای ــه، می توان ــه قطع ب

ــد.  کمــک او بیای

حرکت در پیانو:
Movements in Piano Playing 

اینکــه فکــر کنیــم نواختــن پیانــو فقــط بــا حــرکات انگشــتان 
ــو  دستهاســت، ســخت در اشــتباهیم. درســت اســت کــه پیان
ســازی اســت کــه بــا انگشــتان دســت نواختــه می شــود، امــا 
ــه هاســت.  ــه کالوی ــرو ب ــال نی ــد انتق ــر فرآین ــدن درگی کل ب
ــر، و  ــا، س ــر، پاه ــانه، کم ــا، ش ــچ، بازوه ــرکات م ــن ح بنابرای

ــی کمــر در اجــرا تاثیرگــذار هســتند.  حت
بســیاری از پیانیســت ها در ایــن حــرکات ضعــف دارنــد، 
و بســیاری دیگــر از آنهــا در انجــام ایــن حــرکات غلــو 

می کننــد کــه هــر دو اشــتباه اســت.
سونوریته: 

Sonority

ــد  ــه تولی ــی ب ــود در نوازندگ ــای موج ــام تکنیک ه ــا تم تقریب
ــیقی  ــاز موس ــفاف از س ــب و ش ــرم، دلچس ــدای گ ــک ص ی

می رســد. قــدرت و کیفیــت ضربــه هــا روی کالویه هــا، 
ــه  ــه هرآنچ ــس، ... و خالص ــس و داینامیک ــری، باالن پدال گی
ــه  ــت ب ــود، در نهای ــی می ش ــک« بررس ــوان »تکنی ــر عن زی
ــم  ــی خت ــا Tone Production عال ــونوریته ی ــک س ی
ــی،  ــر عنصــر از عناصــر اجرای ــود اشــکال در ه می شــود. وج
ســونوریته را تحــت تاثیــر قــرار خواهــد داد. ســونوریته درواقــع 

خروجــی تمامــی ایــن عناصــر اســت. 
جمله بندی: 

Phrasing

ــهیر،  ــتر ش ــر ارکس ــت و رهب ــم« ، پیانیس ــل بارنبوی »دانی
جملــه ای در توضیــح ایــن مفهــوم تکنیکــی دارد:

ــته  ــبی نداش ــان مناس ــرز بی ــر ط ــادی، اگ ــاورات ع » در مح
ــز  ــز توهین آمی ــز نی ــای محبت آمی ــی جمله ه ــیم، حت باش
ــای  ــع، مکث ه ــان درواق ــرز بی ــن ط ــرد. ای ــد ک ــوه خواهن جل
عمــدی و هوشــمندانه بیــن جمــالت موســیقی، و همچنیــن 

ــود.« ــه می ش ــیون قطع انتوناس
ــات  ــه مکالم ــیاری ب ــباهت بس ــیقی، ش ــدی در موس جمله بن
عــادی روزمــره مــا دارد. اگــر طــرز بیــان یــک گوینــده درســت 
نباشــد، یعنــی روی نشــانه های نوشــتاری و ســجاوندی دقیــق 
نباشــد، آنــگاه مــا بایــد مرتبــا از او بخواهیــم کــه جملــه خــود 
ــرد.  ــکل بگی ــا ش ــن م ــوم آن در ذه ــا مفه ــد ت ــرار کن را تک
بســیاری از ســوء تفاهمــات، بــه دلیــل تلفــظ نادرســت واژگان، 
ــد و مکــث روی  ــود تاکی ــدم وج ــان، و ع ــگ نادرســت بی آهن
ــی،  ــان انگلیس ــال در زب ــد. مث ــد می آی ــات پدی ــی از کلم برخ
 Rising آهنــگ کالم پرسشــی، خیــزان )باالرونــده( یــا
ــتقیم       ــی مس ــری آهنگ ــای خب ــه جمله ه اســت. در صورتی ک
Flat، و یــا افتــان )پاییــن رونــده(Falling  دارد. مفاهیمــی 
ــه آن  ــاوت ب ــای متف ــه ای در کادانس ه ــدگان حرف ــه نوازن ک
توجــه دارنــد. مثــال کادانــس کامــل یــا Authentic، بایــد 
ــا  ــه ب ــت ک ــده اس ــن نوازن ــد و ای ــان ده ــوی را نش ــان ق پای
ــنونده  ــه ش ــه ب ــی ک ــد. پایان ــد می کن ــرا تولی ــی، آن تمهیدات

ــیده اســت.  ــان رس ــه پای ــه ب ــد جمل ــان می ده اطمین

تفسیر در اجرای قطعات موسیقی: 
Interpretation

امــروز در کشــورهای غربــی آمــوزش موســیقی بــر دو 
ــا  ــی ی ــوزش ضمن ــی و آم ــا بیرون ــوزش آشــکار ی محــور  آم
ــیروتعبیر  ــم تفس ــال مفاهی ــرد در انتق ــام می پذی ــی انج درون
ــد  ــا بای ــوزش ه ــی از آم ــی بخــش بزرگ ــیقی در نوازندگ موس
ــی،  ــط فرهنگــی غن ــرد کــه در یــک محی ــی انجــام پذی درون
ــدگان  ــه نوازن ــود ب ــه خ ــود ب ــود آگاه و خ ــورت ناخ ــه ص ب
ــی  ــیک غرب ــیقی کالس ــا موس ــور م ــد. در کش ــال یاب انتق
ــوزش آن  ــا آم ــت، ام ــی نیس ــی و مل ــگ بوم از ارکان فرهن
گســتره وســیعی از جامعــه ایــران را در بــر گرفتــه الزم اســت 
ــد عناصــری را کــه  ــم کــه بتوان ــی دســت یابی ــه رهیافتهای ب
ــیقی  ــوزش موس ــی در آم ــور درون ــق مح ــرب، از طری در غ
کالســیک منتقــل می شــوند در یــک رونــد منطقــی و 

ــازند .  ــرح س ــح مط ــفاف و واض ــور ش ــه ط ــری ب نظ
ــد  ــیقی نمی توان ــه موس ــک قطع ــه ی ــیدن ب ــا بخش  معن
ــات  ــی داشــتن اطالع ــا حت ــوازی و ی ــر اســاس نت ن ــا ب صرف
تاریخــی یــا لغــوی یــا تئوریــک و حفــظ اطالعــات و کلیــات 
ــاده  ــری س ــه ام ــیقی گرچ ــیر موس ــد. تفس ــیقی باش موس
ــق اســت.    ــده و عمی به نظــر می رســد در عمــل بســیار پیچی
ایــن مرحلــه کــه فراگیری نــت اولیــن قــدم نوازنــده در برقرای 
ــی  ــا قطعــه موســیقی می باشــد چارچوب هــای صوت ــاط ب ارتب
قطعــه را بــرای او روشــن مــی ســازد و جوهــر خالقیــت را در 
ــر از  ــیقی متاث ــر موس ــیر و تعبی ــا تفس ــد. ام ــدار می کن او بی
دو مرحلــه مرتبــط و تکمیلــی دیگــر اســت کــه اساســی ترین 
نقــش را در هنــر نوازندگــی ایفــا می کننــد. ازآنجــا کــه 
ــد  ــبک و دوره ای متفاوتن ــر س ــی در ه ــای زیباشناس معیاره
نوازنــده می بایــد بــه شــیوه درســت ترکیــب ملودی هــا، 
ــراری  ــیون و برق ــا ،آرتیکوالس ــدی، موتیف ه ــم، جمله بن ریت
ــو در هــر دوره هنــری توجــه داشــته باشــد تــا  تعــادل در تمپ
بتوانــد در بیــان حــال و حــس درســت قطعــه موفــق بشــود.

معیار های داوری در سومین دوره جشنواره پیانوی طنین 

During the third round of the Piano Festival, the judges rated the following factors:
- musical and notation
- Rhythm & pulse
- tempo, dynamic, phrasing, articulation 
- tone colour 
- pedal technique 
- musical awareness of intonation 
- flexibility and projection of sound
- Concious Performance tonal variety 
- musical personality 
- effectiveness and stylistic and technical balance of the pieces 
- Demonstrate a wide range of abilities 
- individual interpretation / insight
- personal engagement with audience›s appreciation and understanding 
- Creativity of performance 
- understanding of practice techniques, preparation
- Finding a suitable piece for different technical abilities
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ــر  ــای مه ــن دنی ــرکت طنی ــورد ش ــری در م ــدا مختص * در ابت
ــد . ــح بفرمایی توضی

 بــا ســالم و تشــکر از اینکــه ایــن فرصــت را بــه بنــده داده ایــد. شــرکت بازرگانــی 
ــی از  ــیقی، بخش ــع ادوات موس ــدا از واردات و توزی ــر«، ج ــای مه ــن دنی »طنی

فعالیــت هنــری خانوادگــی مــن محســوب مــی شــود.
ــره شــرکت هســتند  ــواده ام کــه اعضــای هیئــت مدی  از آنجائیکــه مــن و خان
ــازها  ــا در انتخــاب س ــت م ــم، اولوی ــیقی داری ــه موس ــادی ب ــیار زی ــه بس عالق
ــم کــه در سراســر  ــی را وارد می کنی ــه ســود بیشــتر. برندهای ــت اســت ن کیفی

ــر باشــند. جهــان شــناخته شــده و معتب
ــاط  ــی نق ــیقی در اقص ــاعه موس ــه اش ــک ب ــا کم ــی م ــداف اصل ــی از اه یک
ــک در  ــده نزدی ــه در آین ــتیم ک ــدد هس ــتا در ص ــن راس ــت و در ای ــور اس کش
نقــاط محــروم کشــور مراکــز آمــوزش موســیقی مناســبی را تاســیس کنیــم تــا 
همــه عالقمنــدان بــه موســیقی کــه قــادر بــه دسترســی بــه معلــم و ســاز و 
حتــی فضایــی مناســب بــرای تمریــن نیســتند بــه کمــک مــا بتواننــد رایــگان 
ــای  ــن دنی ــام »طنی ــاب ن ــد. انتخ ــذت ببرن ــیقی ل ــد و از موس ــوزش ببینن آم

ــوده اســت. ــن منظــور ب ــه همی ــز ب مهــر« نی
امیــدوارم کــه شــرایط اقتصــادی کشــور هرچــه زودتــر بهبــود یافتــه و قانــون 
ممنوعیــت ورود ادوات موســیقی برداشــته شــود تــا مــا بتوانیــم اهــداف خــود را 

دنبــال و در خدمــت هنرجویــان عزیــز باشــیم.

ــیقی  ــنواره موس ــزاری جش ــر برگ ــه فک ــه ب ــد ک ــه ش * چ
ــزار  ــز برگ ــده نی ــال های آین ــنواره در س ــن جش ــا ای ــد؟ آی افتادی

ــد؟ ــد ش خواه
ــو در کشــور  ــرای پیان ــه جشــنواره ای اختصاصــا ب همیشــه دوســت داشــتم ک
ــی  ــچ محدودیت ــدون هی ــنی ب ــای س ــه رده ه ــه در آن هم ــود ک ــزار ش برگ
ــم        ــار دوســت خوب ــن ب ــد. اولی ــرکت کنن ــی در آن ش ــبک اجرای ــه لحــاظ س ب
ــتند  ــور هس ــوب کش ــین های خ ــه از موزیس ــت« ک ــای شــهرام خوش صف »آق
پیشــنهاد برگــزاری جشــنواره را دادنــد کــه بــا اســتقبال مــن و مجموعــه طنیــن 
ــل  ــا شــکوه تر از قب ــده هرچــه ب ــدوارم کــه در ســال های آین ــرو شــد و امی روب

برگــزار شــود.
* بــا توجــه بــه اینکــه  شــما حرفــه ای موســیقی را فراگرفته ایــد 
و سال هاســت کــه نوازندگــی می کنیــد ســطح شــرکت کننــدگان 

ــی کردید؟ جشــنواره امســال را چطــور ارزیاب
امســال، ســومین ســال پیاپــی اســت کــه جشــنواره طنیــن را برگــزار می کنیــم 
کــه هــم بــه لحــاظ تعــداد آثــار رســیده بــه جشــنواره و هــم بــه لحــاظ کیفــی 

رشــد قابــل توجهی داشــته اســت.
ــال  ــق کان ــا از طری ــن جشــنواره تنه ــانی ای ــه اطــالع رس ــه اینک ــه ب ــا توج  ب
ــده   ــام ش ــن انج ــرکت طنی ــمی ش ــایت رس ــوکالب« و وبس ــی »پیان تلگرام
ــث خوشــحالی اســت  ــتیم و باع ــترده ای را نداش ــتقبال گس ــن اس ــار چنی انتظ

کــه شــرکت کنندگانــی تقریبــا از تمــام نقــاط ایــران در ایــن جشــنواره شــرکت 
کرده انــد. 

ــاس،  ــت، بندرعب ــاری، کالردش ــت، س ــران، رش ــهرهای ته ــادی از ش ــار زی آث
چابهــار، همــدان، کــرج، خمیــن، قــم، اصفهــان، تبریــز، مشــکین شــهر، ارومیه، 
ــوس، محــالت، ســمنان، ســنندج  ــواز، ســاری، چال ــرد، اراک، اه ــاد، بروج خرم آب
ــه  ــان دهنده عالق ــه نش ــم ک ــرده ای ــت ک ــورمان دریاف ــهرهای کش ــر ش و دیگ
ــرفت و  ــرای پیش ــا ب ــرم آنه ــای محت ــت خانواده ه ــزان و حمای ــن عزی ــر ای واف

ــه اســت. کســب تجرب
هــدف مــا تشــویق ایــن هنرمنــدان عزیــز بــه کار جــدی در زمینــه موســیقی 

ــم. ــوده ای ــن راه موفــق ب ــم در ای اســت کــه فکــر می کن

* امســال بــرای اولیــن بــار در کشــور، انتخــاب نفــرات 
ــرا از  ــد. چ ــام ش ــی انج ــط داوران ایرانی-کانادای ــده توس برگزی

ــد؟ ــتفاده نش ــور اس ــل کش ــی در داخ داوران ایران
بــرای اینکــه اجحافــی در حــق شــرکت کننــده ای نشــود و معیارهــای 
ــی  ــال داوران ایرانی-کانادای ــم، امس ــت کنی ــش رعای ــرای گزین ــی را ب بین الملل
کــه همگــی مــدارک دانشــگاهی داشــتند و در معتبرتریــن موسســات موســیقی 
ــد  ــه بای ــد. البت ــد کار قضــاوت را انجــام دادن ــس بودن ــه تدری آنجــا مشــغول ب
ــد  ــام دادن ــی را انج ــه کار هماهنگ ــت ک ــای خوش صف ــاب اق ــات جن از زحم

ــم. تشــکر  کن

* هــدف شــما از برگــزاری ایــن جشــنواره چیســت و چقــدر در 
ایــن امــر موفــق بــوده ایــد ؟ 

ــی اســت  ــه هنرمندان ــن جشــنواره ها فرصــت دادن ب ــزاری ای ــا از برگ هــدف م
ــی  ــه طوریکــه حت ــد. ب ــری روی صحنــه را داشــته ان کــه امــکان حضــور کمت
بــرای آنهایــی هــم کــه بــه مرحلــه نهایــی نمی رســند و خــود را بــرای شــرکت 
در جشــنواره آمــاده می کننــد، بســیار مثمــر ثمــر بــوده اســت. زمانی کــه آنهــا 
ــا  ــرای آنه ــت اج ــد، دق ــاز می کنن ــود را آغ ــو تمرین هــای خ ــه ویدی ــرای تهی ب
ــا  ــر تمریــن می کننــد و رابطــه کاری آنهــا ب ــه طــور منظم ت ــی رود، ب ــر م باالت
ــا  ــرفت آنه ــل باعــث پیش ــن عوام ــود. همی ــر می ش ــن براب معلمانشــان چندی
ــی داشــته  ــی در ســطح جهان ــدوارم در ســال های آینــده نوازندگان می شــود. امی

باشــیم. گرچــه االن هــم داریــم ولــی خیلــی محــدود! 

  گفتگو  با  » سعید یزدانجو «  مدیرعامل شرکت بازرگانی طنین دنیای مهر :

 امیدوارم قانون ممنوعیت ورود ساز موسیقی به کشور برداشته شود 

• briefly explain about the company of the Tanin 
Trading Company:
Tanin Trading Company, apart from trading in various 
musical instruments, is a part of my family business. 
Since my family and I are very fond of music, our focus 
is mainly on the quality of the instruments we offer and 
we are not looking for so called financial gains. In terms 
of quality, we offer brands that are well-known and 
reputable worldwide. Our goal and concern is to spread 
music around the country. We aim to establish suitable 
music education centers in deprived areas of the country 
so that all music lovers in the country, even those who do 
not have access to a suitable teachers and instruments, 
can receive training with our help and enjoy the music. 
Even the name «Tanin-Donyae-Mehr» (the resonance of 
kind world) has been chosen for this purpose. We would 
like our government to stop banning the entry of music 
instruments into the country as soon as possible so that 
we can serve our beloved compatriots as before.

• What made you think of a music festival? Will the 
festival also take place in the future?
- I always wanted to have a festival dedicated to the 
piano in the country where all ages could play in any 
style without any restrictions. For the first time, one of 
my best friends Mr. Shahram Khoshafat, who is one of the 
finest musicians, offered to host the festival, which was 
welcomed by me and my colleagues. I hope it will be more 
magnificent in the coming years.

• You have learned music professionally and have been 
playing music for many years; how did you evaluate the 
level of participants at this year›s festival?
-This year is the third year we are holding this festival that 
has seen significant growth both in terms of the number 

and the quality of received works. Given that the festival 
was only broadcasting via the Piano Club telegram channel 
and the company›s official website, we did not expect 
such a widespread welcome, and it is a great pleasure that 
pianists from almost all parts of Iran participated in the 
festival. We have received many works from Tehran, Rasht, 
Sari, Kalardasht, Bandar Abbas, Chabahar, Hamadan, 
Karaj, Khomein, Qom, Isfahan, Tabriz, Meshkinshahr, 
Orumieh, Khorramabad, Boroujerd, Arak, Ahvaz,semnan, 
mahallat, chalus, kerman and other cities of our country 
which show great interest. These are their loved ones and 
their respected families to progress and gain experience. 
Our goal was to encourage these dear artists to do some 
serious music work, which I think we were successful in it.

• For the first time in the country, the Iranian-Canadian 
referees were selected. Why not use Iranian judges 
inside the country?
- To avoid overwhelming competitors and to meet 
international standards, this year the Iranian-Canadian 
judges who all had academic degrees, selected the finalists. 
Of course, I have to thank Mr. Shahram Khoshsefat who 
did the coordination with Canadian judges.

• what is your purpose to hold such a festival and how 
much were you successfull?
 be present on stage. But even for those who don›t get 
to the finals, it has been very fruitful. When they start 
practicing to make video, their accuracy increases, they 
practice more regularly, and their working relationship 
with their teachers multiplies. The same factors make 
them progress. I hope to have world-class participants in 
the coming years. Although we have it now, but it›s too 
limited!

Interview with Mr. Saeed Yazdanjoo, CEO of Tanin - Donyaye - Mehr Trading Company:
We would like our government to stop banning the entry of music instruments into the country
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نفرات برگزیده در سومین جشنواره پیانوی طنین سال 1398

نفرات برگزیده رده سنی 16 تا 20 سالنفرات برگزیده رده سنی 12 تا 16 سالنفرات برگزیده رده سنی 8 تا 12 سال

ن داورپناه از تهران 1 ن شهرآوین خاورا�ن از کالردشتمع�ی محمدرضا الیه از مشک�ی

ژینا رحییم دانش از رشتآرمان جمایل از تهرانایلیا نظرزیه از چابهار2

یزایلیانا هادی زاده مقدم از ساریرادین کرییم طاری از تهران3 ن شاسب از ت�ب محمد ام�ی

عرفان داورپناه از تهرانکیانا صاد�ق از تهران پارمیدا پروین از همدان4

یم از تهران5 ن شهرپارسا مح�ق ن آریا از مشک�ی حس�ی ستایش نظری از سمنانام�ی

محمدعیل وشاق از تهرانمائده نظری از اهوازسید میکائیل جزایری از اهواز6

شرکت کنندگان زیر نیز به دریافت لوح افتخار نائل شده اند که لوح آنها به آدرس آنها ارسال خواهد شد

رده سنی  ۱6 تا  20 سالرده سنی ۱2 تا  ۱6 سالرده سنی  8 تا  ۱2 سال

یزآیناز احمدی از کرمان1 درسا فرزانه قرصی از تهرانآریا حسی�ن از ت�ب

گیلدا امانلو از زنجانآذر سنا�ی از کالردشت نیکان صد�ق از تهران2

ثنا احمدی از محالتبردیا پنایه از همدان تبسم شمس از همدان3

پرندیس کال�ن از ساری محمد طاها  ص�ن خا�ن از تهران4

یز5 ------------ آیال حسی�ن از ت�ب

آشنایی با برگزیدگان سومین جشنواره کشوری 
پیانوی طنین در سال 1398

راه یافتــگان بــه فینــال ســومین دوره مســابقات پیانــوی طنیــن در ســال 1398، در ســه رده ســنی الــف )8 تــا 12(، ب )12 تــا 16( و ج )16 تــا 20( 
بــه اجــرای برنامــه خواهنــد پرداخــت. برخــالف ســال های قبــل، بــه دلیــل لــزوم داوری دقیــق و بازبینــی چندیــن و چنــد بــاره ویدیوهــای ضبــط 
شــده از اجراهــا، امســال داوری روی صحنــه انجــام نخواهــد شــد، بلکــه ویدیوهــای ضبــط شــده بــه هیئــت داوران ارســال و ظــرف مــدت دو هفتــه 
نتایــج اعــالم خواهــد شــد و از هــر گــروه ســه نفــر جایــزه خواهنــد گرفــت کــه جوایــز بــرای آنهــا پســت مــی شــود. بــه همــه شــرکت کننــدگان 

مرحلــه فینــال لــوح تقدیــر تقدیــم خواهــد شــد. 
نکتــه بســیار مهــم: ترتیــب اجراهــا براســاس قرعــه کشــی مطابــق ترتیــب معرفــی شــرکت کننــدگان در صفحــات بعــدی ایــن بولتــن خواهــد بود. 
هــر شــرکت کننــده می توانــد قبــل از اجــرای قطعــه، لحظاتــی را بــرای تطبیــق تــاچ و پــدال بنــوازد و ســپس بــه اجــرای قطعــات خــود بپــردازد. 

ــی در وقــت، از اجــرای تکرارهــا خــودداری کننــد. ــرای صرفه جوی ــی کــه ســونات می نوازنــد می تواننــد ب هنرمندان

»پارســا محترمــی« متولــد 1386/1/7، ســاز پیانــو را زیــر نظــر اســتاد ارجمنــد 
ــز در  ــال نی ــدت دو س ــه م ــرد و ب ــاز ک ــی« آغ ــان تهران ــم »آذر صابری خان
ــرت  ــن کنس ــد. او اولی ــوزش دی ــیما آم ــدا و س ــات ص ــر و ادبی ــه هن مدرس
هنرجویــی خــود را در ســال 1396 برگــزار کــرد و ســپس دومیــن و ســومین 
اجــرای خــود در ایــن کنســرت ها را در ســال 1397 انجــام داد. پارســا اکنــون 

ــر نظــر اســتاد »نویــد جمشــیدی« فعالیــت دارد. زی

پارسا محترمی؛  رده سنی 8 تا 12 سال از تهران نوبت اول

Parsa Mohtarami
Age range 8 to 12 years from Tehran

Born on January 7, 2007, Parsa Mohtarami began playing piano under the tutelage of Azar Saberian Tehrani, and 
was educated at the School of Art and Literature for two years. He performed his first concert in 2017 and then 
performed his second and third in 2018. Parsa is now working under the supervision of Navid Jamshidi.

»ایلیــا نظرزهــی« یــازده ســاله و دانش آمــوز ممتــاز کالس ششــم ابتدایــی دبســتان »نــوآوران« شــهر چابهــار 
ــل  ــرد و در مراح ــاز ک ــدر« آغ ــه ص ــم »راضی ــادرش خان ــزد م ــیقی را ن ــالگی موس ــن 5 س ــا از س ــت. ایلی اس
پیشــرفته از کالس هــای خانــم »کالرا  بوکوچــاوا« و »ســامانتا کاوتــس« نیــز بهــره بــرده اســت. ایلیــا هــر روز 
بــه طــور مــداوم و مرتــب بــه تمریــن پیانــو مشــغول اســت و بــه ســبک های کالســیک، رومنــس و معاصــر 
ــد »بنجــو«،  ــتان مانن ــتان و بلوچس ــی سیس ــازهای محل ــری س ــه فراگی ــادی ب ــه زی ــد اســت. او عالق عالقمن
»دونلــی« و »ســه رود« دارد و دوســت دارد در آینــده ایــن ســازها را بــا پیانــو تلفیــق کنــد. ورزش مــورد عالقــه 
ایلیــا فوتبــال اســت و در اوقــات فراغــت خــود، در دنیــای واقعــی و مجــازی، فوتبــال بــازی می کنــد. حضــور 
ایلیــای عزیــز از دورتریــن نقطــه ایــران در ایــن جشــنواره، بــرای مــا باعــث فخــر و مباهــات اســت. بــه امیــد 

ــرم ایشــان. ــواده محت ــز و خان ــای عزی ــرای ایلی ــزون ب موفقیت هــای روزاف

ایلیا نظرزهی؛  رده سنی 8 تا 12 سال از چابهار، نوبت دوم

Eilyah Nazar Zehi
Age range 8 to 12 years from Cha Bahar 

 en-year-old Eilyah Nazar Zehi is a sixth-grade student at Chabahar Elementary School. Eilyah started at the age of
 with his mother, Mrs. Razieh Sadr, and took advanced classes in Mrs. Clara Bocochava and Samantha Kovets.
 Eilyah is constantly practicing the piano and is interested in classical, Romantic and contemporary styles. He has a
 keen interest in learning the local instruments of Sistan and Baluchistan such as Banjo, Donnelly and Serude, and
 would like to integrate them with the piano in the future. Eilyah’s favorite sport is football, and in his spare time,
 he plays soccer in the real and virtual world. Eilyah’s presence from the farthest point of Iran in this festival makes
us proud. Hope for the growing successes for dear Eilyah and his esteemed family



1011

Tanin piano festival

سومین جشنواره کشوری پیانوی طنین سومین جشنواره کشوری پیانوی طنین 

معین داور پناه؛   رده سنی 8 تا 12 سال از تهران نوبت سوم

           Moein Davar Panah    
          Age range 8 to 12 years from Tehran:    

معیــن داورپنــاه متولــد 14/ 10/ 87 از ســن7 ســالگی آمــوزش پیانــو را زیــر نظــر» اســتاد کالرا بوکوچــاوا « آغــاز کــرد 
ــی  ــتیوال برجوم ــن در فس ــاص داد. او همچنی ــود اختص ــه خ ــوی کالرا را ب ــتیوال پیان ــت فس ــام نخس و در دو دوره مق
ــا  ــاه ب ــن داور پن ــد. معی ــه می کن ــف در عرصــه موســیقی کســب تجرب گرجســتان شــرکت کــرد و در فعالیتهــای مختل
وجــود ســن کمــی کــه دارد بــا عالقــه موســیقی را دنبــال می کنــد و یکــی از تکنیکی تریــن پیانیســت های ایــن دوره 

ــرای معیــن عزیــز هــم آرزوی موفقیــت داریــم.  از مســابقات اســت. او امســال وارد کالس پنجــم می شــود. ب

Born in 2008, Moein davar panah began piano under the tutelage of Professor Klara Bukuchava and won the 
Clara Piano Festival in the first two rounds. He has also participated in Georgia’s Bregumi Festival and gained 
experience in various activities in the music field. Despite his young age, he is pursuing a musical with heart 
interest and is one of the most technical pianists of this era. We wish you well, dear Moein.

»پارمیــدا پرویــن« در تاریــخ 1386/4/14 در شــهر ســنندج متولــد شــد. او فعالیــت هنــری 
ــا شــرکت در کالس هــای موســیقی کــودک )Orff( آغــاز کــرد. عالقمنــدی  خــود را ب
ــارت  ــز مه ــر نی ــازهای دیگ ــن س ــک باعــث شــد در نواخت ــی لب ــوت و ن ــاز فل ــه س او ب
ــوی  ــای پیان ــه کالس ه ــالگی ب ــن 5 س ــال 1391 و در س ــدا در س ــد. پارمی ــب کن کس
اســتاد »شــهرام خوش صفــت«، در همــدان راه یافــت و بــا کمــک معلمــش بــه ســرعت 
ــوی  ــنواره پیان ــن جش ــار در دومی ــن ب ــرای اولی ــد و ب ــی را گذران ــای مقدمات آموزش ه
طنیــن در ســن 9 ســالگی موفــق بــه دریافــت رتبــه ســوم ایــن رویــداد هنــری شــد. در 
ســال 1396 نیــز بــه مرحلــه حضــوری رقابتهــای طنیــن راه یافــت و بــا وجــود انتخــاب 
قطعاتــی مناســب، بــه رتبــه ششــم دســت یافــت. از خصوصیــات پارمیــدا، حافظــه عجیــب 
او در حفــظ قطعــات موســیقی اســت. پارمیــدا در مســابقات شــنا و حفــظ و قرائــت قــرآن 
ــرم  ــواده محت ــز و خان ــدای عزی ــرای پارمی ــد. ب ــز می کن ــی نی ــت دارد و نقاش ــم فعالی ه

ایشــان آرزوی موفقیــت داریــم.
                                                                                                       

   Parmida Parvin
           Age range 8 to 12 years from Hamedan    

Parmida Parvin was born in 2007 in Sanandaj. She began her artistic activity by attending Orff’s children’s mu-
sic classes. Her interest in flute and reed made her also skilled in playing other instruments. Parmida went to        
Hamedan’s piano classes at the age of five in 2012 and with the help of her honorable Master, Shahram Khoshseffat; 
she quickly completed the elementary training. For the first time at the second Tanin piano festival at the age of 
9 she obtained theThird place in this art event. In the year 2017 also entered the stage of Tanin competitions and 
reached the sixth place despite the selection of suitable parts. She is great to memorize musical pieces. Parmida 
is also involved in swimming and memorizing Holy Qoran and painting. We wish good luck to dear Parmida and 
her esteemed family.

پارمیدا پروین؛  رده سنی 8 تا 12 سال از همدان، نوبت چهارم

Seyed Mikaeel (Michael) Jazaeri, born on January, 2010 in Ahwaz, began playing playing music at the age of 5 
under supervision of Ali Al Ali. Due to his young age, he learned musical notes through the shapes and hints. 
After going to primary school, he continued to play piano till 9 years old. He began serious and continuous 
training at the Delshodegan (beloved) school of Ahwaz under the supervision of Master Mehratash Saeedi. First 
he learned the beyer and the classic scales of piano. At the same time, he practiced pieces of classical beauties 
and performed them at the school’s indoor concerts. This is Mikaeel’s first attending national festivals. We wish 
him success.

ــا پیانــو و نوازندگــی را از ســن پنــج  »ســید میکاییــل جزائــری«، متولــد 18 دی مــاه 1386 اهــواز، آشــنایی ب
ــای  ــا اشــاره و شــکل، نت ه ــم، ب ــه ســن ک ــه ب ــا توج ــرد. ب ــی« شــروع ک ــی آل عل ــر نظــر »عل ســالگی زی
موســیقی را فــرا گرفــت.  بــا آغــاز مدرســه،  تــا 9 ســالگی بــه صــورت جســته و گریختــه تمریــن پیانــو را ادامــه 
ــاش  ــر نظــر اســتاد »مهرت داد. آمــوزش جــدی و مســتمر را از بهــار 1396 در آموزشــگاه دلشــدگان اهــواز زی
ــت.  ــاد گرف ــو را ی ــرای پیان ــیک ب ــای کالس ــر  beyer و گام ه ــای بی ــدا کتاب ه ــرد. ابت ــاز ک ــعیدی«، آغ س
ــرا  ــگاه اج ــی آموزش ــرت های داخل ــن و در کنس ــی را تمری ــیک، قطعات ــای کالس ــاب زیبایی ه ــان از کت هم زم
ــم. ــت می کنی ــرای او آرزوی موفقی ــت. ب ــوری اس ــنواره های کش ــل در جش ــور میکایی ــن حض ــن اولی ــرد. ای ک

سید میکائیل جزائری؛   رده سنی 8 تا 12 سال از اهواز، نوبت پنجم

Seyed mikaeel jazaeri
Age range 8 to 12 years from Ahvaz:

ــا  »رادیــن کریمــی طــاری« در اردیبهشــت 1388 بــه دنیــا آمــد و از ســن 4 ســالگی در موسســه »پــارس« ب
مدیریــت » ناصــر نظــر« بــا موســیقی کــودک بــا روش »کارل ارف« آشــنا شــد. رادیــن از ســن 6 ســالگی تــا 
کنــون، پیانــو را زیــر نظــر خانــم »مــارال اصــالح پذیــر« آموختــه اســت. در مراحــل پیشــرفته تر، او در مســتر 
کالس هــای اســتاد »هاروتیونیــان« از ارمنســتان شــرکت کــرده و در خــرداد 1398 موفــق بــه اخــذ مــدرک پیانــو 
در ســطح پیشــرفته از موسســه پــارس شــده اســت. در همیــن ســال رادیــن موفــق بــه کســب رتبــه ســوم از 
جشــنواره »اریتلــو« در ایتالیــا در رده ســنی 8 تــا 12 ســال شــد. رادیــن کریمــی طــاری در ســال 1397، جایــزه 
اول جشــنواره کشــوری پیانــوی طنیــن را از آن خــود کــرد و داوران را بــه تحســین واداشــت. چابکــی و ظرافــت 
در اجــرا، دقــت در اجــرای نت هــای زینــت، اعتمــاد بــه نفــس بــاال و حافظــه موزیــکال عالــی ازخصوصیــات 

رادیــن اســت. امیدواریــم رادیــن عزیــز نماینــده خوبــی بــرای کشــورمان باشــد. 

رادین کریمی طاری؛ رده سنی 8 تا 12سال از تهران، نوبت ششم

Radin Karimi Tari
Age range 8 to 12 years from Tehran

Radin Karimi Tari was born in May of 2009 and since the age of 4 he has been introduced to the music of 
“Karl Orff” under the management of Nasser Nazar. From the age of 6, Radin has been learning piano under 
the auspices of the Maral Eslah Pazir. In the more advanced stages, he attended the master classes of the 
“Harutyunyan” from Armenia and in June 2018 obtained a piano degree from the Pars music Institute. In the 
same year, Radin won third place at the Italian Oritello Festival in the age range of 8 to 12.
Radin won the first prize at the National Piano Tanin Festival in 2018, and the judges praised it. Agility and 
accuracy in performing, high confidence and excellent musical memory are Radin’s features. We hope Radin will 
be a good representative for our country in musical events all around the world.
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امیر حسین آریا؛  رده سنی 12 تا 16 سال از مشکین شهر، نوبت اول

            Amir Hossein Aria    
             Age range 12 to 16 years from Meshkin Shahr :       

ــه  ــالگی ب ــپس در 10 س ــرد و س ــروع ک ــرد ش ــن کی ب ــا نواخت ــیقی را ب ــالگی موس ــا« از 7 س ــین آری ــر حس »امی
ــر را کســب کــرده اســت.  ــه برت ــان، رتب ــار در رده نوجوان ــن ب ــت. در مشکین شــهر، چندی ــو راه یاف کالس هــای پیان
مربیــان او عبارتنــد از: بهــروز برزگــر، حامــد ســرمدی فــر و فربــد شــجاعی راد. امســال نیــز، آثــاری کــه امیــر حســین 
بــرای جشــنواره طنیــن ارســال کــرده بــود، از ســوی هیئــت داوران امتیــاز الزم را بــرای مرحلــه حضــوری کســب 

کــرد و مــا شــاهد هنرنمایــی ایــن نوجــوان هنرمنــد در جشــنواره طنیــن خواهیــم بــود.

From the age of 7, Amir Hossein Aria started playing the keyboard and then started piano classes at the age of 10. 
In Meshkinshahr, he won music prizes several times in the youth category. He was trained by Behrouz Barzegar, 
Hamed Sarmadi Far and Farbod Shojaee Rad. This year, too, works by Amir Hossein for the tanin Festival, have 
received the necessary accolades for the stage presence, and we will see this young artist perform at the Tanin 
Festival.

»ایلیانــا هــادی زاده مقــدم«، از 4 ســالگی موســیقی را بــا ســازهای فلــوت و ویولــن آغــاز کــرد. در ســن 8 ســالگی بــه 
طــور جــدی موســیقی را نــزد آقــای »بابومیــان« در اصفهــان ادامــه داد. ایلیانــا یــک ســال نیــز نــزد آقــای »رزاقــی« 
و ســپس آقای»رفیعــی فــر« بــه آموختــن پیانــو و آهنگســازی مشــغول بــود. بــا انتقــال بــه شهرســتان ســاری، ایلیانــا 
ــر نظــر  ــان زی ــا ســابقه شــهر ســاری ادامــه داد و همچن ــا »مرتضــی رحیمــی«، از اســاتید خــوب و ب کار خــود را ب
ایشــان مشــغول بــه فراگیــری موســیقی اســت. ســادگی و دقــت در اجــرا، اعتمــاد بــه نفــس بــاال و انتخــاب قطعــات 
خــوب، باعــث شــد کــه امســال ایلیانــا بــه مرحلــه نهایــی ســومین جشــنواره کشــوری طنیــن برســد. بــرای او آرزوی 

ــم. ــت می کنی موفقی

ایلیانا هادی زاده مقدم؛  رده سنی 12 تا 16 سال از ساری، نوبت دوم

Iliana Hadizadeh Moghaddam
Age range 12 to 16 years from Sari:

At the age of 4, Iliana Hadizadeh Moghaddam started playing flute and violin. Then around 8, she continued her 
music with Mr. Babumian in Isfahan. Iliana also spent a year learning piano and composing music with Mr. Razzaghi and 
then Mr. Rafiei Far. Moving on to the city of Sari, Iliana continued her work with Morteza Rahimi, a well-known 
and well-respected music instructor in the city of Sari. The simplicity and accuracy of the performance, the high confi-
dence, and the choice of good parts, made this year’s Iliana the final stage of the third national festival. We wish 
her success. 

»آویــن خاورانــی« 13 ســاله از  شــهر زیبــای کالردشــت، یکــی از برگزیــدگان دومیــن جشــنواره کشــوری 
پیانــوی طنیــن در ســال 1397 بــود. آویــن در ایــن جشــنواره بــه اجــرای قطعاتــی بــه صــورت ســولو و قطعــه 
ــن جشــنواره  ــه دوم ای ــه کســب رتب ــده دیگــری از کالردشــت، موفــق ب ــا نوازن ــوازی ب ــه صــورت دون ای ب
شــد. امســال نیــز آثــاری کــه آویــن بــه جشــنواره ارســال کــرده بــود مــورد توجــه هیئــت داوران قــرار گرفــت 
و دوبــاره بــه مرحلــه نهایــی راه یافــت. آویــن عــالوه بــر اجــرای قطعــات کالســیک، بــه اجــرای موســیقی 
جــاز نیــز عالقــه دارد. او 5 ســال زیــر نظــر خانــم »شــهرزاد صفایــی«، از مربیــان خــوب کالردشــت، پیانــو 
می نــوازد و اخیــرا نیــز کالس آواز را نیــز نــزد »مازیــار یونســی« آغــاز کــرده اســت. آویــن در ســال 1396 در 
جشــنواره صبــای چالــوس مقــام نخســت را از آن خــود کــرد. بــرای آویــن عزیــز، خانــواده و اســتاد محتــرم 

او بهتریــن آرزوهــا را داریــم.

آوین خاورانی؛  رده سنی 12 تا 16 سال از کالردشت، نوبت سوم

Avin Khavarani
Age range 12 to 16 years from Clardasht:

Avin Khavrani, 13, from the beautiful northern city of Clar Dasht, was chosen as recipients of the Second National 
Piano Festival of Tanin in 2018. Avin won second place at the festival, performing solo pieces and a duet with
 another musician. This year, too, the works that Avine had sent to the festival received the attention of the jury 
and again reached the final stage. In addition to performing classical pieces, Avin is also interested in jazz. She 
plays the piano for five years under the tutelage of Ms. Shahrzad Safai, one of Clardasht’s best instructors, and has 
recently begun singing with Maziar Younesi. Avin took first place at the Chalus Saba Festival in 2017. Best regards 
to dear Avin and his esteemed family and her music teacher.

Born in November 2004, Kiana Sadeghi started music with Orff instruments (bells and flute) under the supervision of 
Ms. Azimzadeh from the age of 4 and then completed it in a year and a half with a concert at the Arasbaran Cultural 
Center. Then she began learning classical piano at Tehran Conservatory under Professor Clara Bukochava. After a 
year at Clara’s first piano festival, she won second place and then won first place in the next five festivals. Kiana also
 possesed an International Diploma in Best Musicality at the Georgia International Film Festival in Borjomi, in 2017 
and 2018, and a Diploma of Honor at the International Future Stars Competition in Baku. Kiana has an interesting 
way of understanding and communicating with music: she creates a story for each piece and lives with that music. 
Dear Kiana, we wish you success in all aspects of life.

ــر  ــوت( زی ــز و فل ــازهای ارف )بل ــا س ــالگی ب ــار س ــیقی را از چه ــان 1383 ، موس ــد آب ــی« متول ــا صادق »کیان
ــا اجــرای کنســرت در فرهنگســرای  نظــر خانــم »عظیــم زاده« شــروع کــرده وپــس ازگذشــت یکســال ونیــم ب
ارســباران، ایــن دوره را بــه پایــان رســاند. پــس از آن آمــوزش پیانــو کالســیک را در کنســرواتوار تهــران زیرنظــر 
ــه کســب  ــو کالرا، موفــق ب پروفســور »کالرا بوکوچــاوا« شــروع  کــرد. بعــد از یکســال در اولیــن فســتیوال پیان
رتبــه دوم شــده و پــس از آن در پنــج دوره بعــدی مقــام اول را کســب کــرد. کیانــا همچنیــن دیپلــم بین المللــی در 
بخــش بهتریــن موزیکالیتــه در فســتیوال بیــن المللــی گرجســتان در ســال های 1397و 1398 در شــهر بورجومــی 
گرجســتان، و دیپلــم افتخــار مســابقات بیــن المللــی »ســتارگان آینــده« در باکــو را بــه دســت آورد. کیانــا روش 
جالبــی بــرای درک و ارتبــاط بهتــر بــا موســیقی دارد: او بــرای هــر قطعــه در ذهــن خــودش داســتانی می ســازد 
ــت و  ــی آرزوی موفقی ــای زندگ ــام عرصه ه ــز در تم ــای عزی ــرای کیان ــد. ب ــی می کن ــیقی زندگ ــا آن موس و ب

ســربلندی داریــم.

کیانا صادقی؛  رده سنی 12 تا 16 سال از تهران، نوبت چهارم

Kiana Sedeghi
Age range 16 to 20 years from Tehran:
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»آرمــان جمالــی«، متولــد 1384 در تهــران اســت. او در ســال 1388 موســیقی را آغــاز 
ــم  ــزد خان ــای ارف را ن ــد. دوره کالس ه ــو را برگزی ــاز پیان ــال 1389 س ــرد و در س ک
ــا  ــور« و »احمدرض ــون »آزاده بهنام پ ــاتیدی همچ ــر اس ــر نظ ــد و زی ــی« گذران »عین
بلــوکات« آمــوزش می بینــد. آرمــان هنرجــوی متــد رویــال کنســرواتوار پیانــو می باشــد  
ــه  ــه مرحل و اکنــون تــرم هشــتم کنســرواتوار را پیــش رو دارد. او در ســال قبــل هــم ب
ــیب  ــود آس ــا وج ــان ب ــن دوره، آرم ــت. در ای ــن راه یاف ــوی طنی ــابقات پیان ــال مس فین
ــه        ــرد و درحالی ک ــاده ک ــابقه آم ــرای مس ــود را ب ــت خ ــه دس ــدید از ناحی ــی ش دیدگ
مــی توانســت انصــراف بدهــد، بــا قــدرت قطعــات خــود را اجــرا کــرد کــه بســیار مــورد 
ــای  ــام آرمان ه ــه تم ــا، ب ــز م ــان عزی ــم آرم ــت. امیدواری ــرار گرف ــن ق ــه حاضری توج

ــد. زندگیــش دســت یاب

                                                                                                       
  Arman Jamali

    Age range 12 to 16 years from Tehran:          

Arman Jamali was born in 2005 in Tehran. He started music in 2009 and chose piano for his interest. He passed 
the course of the Orff classes to Mrs. Eini and was trained by Masters such as Azadeh Behnampour and Ahmad 
Reza Bloockat. Arman is a junior student at the Royal Conservatory of Piano, and reached the final stage of the 
piano competition last year. Arman prepared himself for the competition despite the severe injury on his hand 
and, while able to give up, performed his parts vigorously, absorbing the attention of the audience. Hope our dear 
Arman achieves all the goals of his life.

آرمان جمالی؛   رده سنی 12 تا 16 سال از تهران، نوبت پنجم

Maedeh Nazari was born in 2006 in Gonbad Kavous, Golestan province, and then immigrated to southern city 
of Ahwaz because of her father’s job. She began her artistic career by learning the Orff and then began playing         
piano under the supervision of Professor Mehrtash Saeedi at Ahwaz Delshodegan School. She is a gifted student of  
Matin smart students of Ahwaz and has learned riding since her childhood in Golestan province. She is also             
interested in painting and drawing and plans to pursue her career in music in Germany. Maedeh can be a serious 
competitor to her age group of 12 to 16 years. Best wishes to her and esteemed family.

مائــده نظــری، در ســال 1385 در گنبــد کاووس اســتان گلســتان  متولــد شــد و ســپس بــه دلیــل شــغل پــدرش 
بــه اهــواز مهاجــرت کــرد. مائــده کار هنــری خــود را بــا فراگیــری ســازهای ارف آغــاز کــرد و ســپس زیــر نظــر 
اســتاد »مهرتــاش ســعیدی« در آموزشــگاه »دلشــدگان« اهــواز بــه نوازندگــی پیانــو پرداخــت. او دانــش آمــوز 
تیزهوشــان متیــن اهــواز اســت و ســوارکاری را نیــز از دوران کودکــی در اســتان گلســتان فراگرفتــه اســت.  او 
ــه ای در آلمــان ادامــه دهــد.  ــه طــور حرف ــه دارد و قصــد دارد موســیقی را ب ــز عالق ــه نقاشــی و طراحــی نی ب
مائــده می توانــد رقیبــی جــدی بــرای هم گروهایــش در رده ســنی 12 تــا 16 ســال باشــد. بــرای او و خانــواده 

محتــرم او بهتریــن آرزوهــا را داریــم.

مائده نظری؛   رده سنی 12 تا 16 سال از اهواز، نوبت ششم

Maedeh Nazari
Age range 12 to 16 years from Ahwaz :

ســتایش نظــری فعالیــت هنــری خــود را بــه طــور جــدی از ســال 1392، زیــر نظــر اســتاد 
ــوزی  ــابقات دانش آم ــال 1395 در مس ــرد. در س ــاز ک ــکوهی« آغ ــاهرخ ش ــدر »ش گرانق
ســمنان رتبــه دوم را کســب کــرد و در ســال 1397 بــه مرحلــه نهایــی مســابقات کشــوری 
ــددی را در کنســرت های آموزشــگاهی  ــای متع ــتایش اجراه ــت. س ــن راه یاف ــوی طنی پیان
در ســطح شــهر ســمنان داشــته و عــالوه بــر نوازندگــی پیانــو، در حــال آموختــن تئــوری 
موســیقی و ســلفژ نیــز هســت. ســتایش بــه لحــاظ فنــی، یکــی از بهتریــن نوازنــدگان شــهر 

ســمنان اســت. امیدواریــم روزی شــاهد درخشــش او در ســطح کشــور باشــیم. 

ستایش نظری؛  رده سنی 16 تا 20 سال از سمنان،  نوبت اول

Setayesh Nazari
Age range 16 to 20 years from Semnan

Her artistic activity began in in 2013 under the auspices of the highly esteemed Master Shahrokh Shokuhi in 
Semnan. In 2016 she won the second place in the Semnan Student Championships. In 2017 she reached the 
final stage of the national piano Tanin championships. She has been praised for performing in school concerts 
in the city of Semnan and has been learning music theory and music as well as piano. Setayesh is technically 
one of the best musicians in Semnan. We hope to see her shine nationwide someday.

»محمدرضــا الهــی« در ســال 1381 متولــد شــد. او از ســن 4 ســالگی بــا کمــک پــدرش، »حســن الهــی« 
بــا دنیــای موســیقی آشــنا شــد و از ســن 7 ســالگی نوازندگــی پیانــو را بــه طــور تخصصــی زیــر نظــر اســتاد 

» بهــروز برزگــر« آغــاز کــرد. افتخــارات و ســوابق هنــری محمدرضــا بــه شــرح زیــر هســتند:
*منتخب ویژه جشنواره ترنم فجر در استان اردبیل)1388(

*مقام دوم جشنواره شمش در تبریز)1396(
*مقام اول در هفتمین جشنواره استاد اردبیل)1397(
*حضور در جشنواره همایون خرم در تهران )1397(

*شرکت در جشنواره موسیقی جوان دربخش نواحی در رشته گارمون )1398(
*حضور فعال در مستر کالس خانم دکتر جعفراوا )باقرزاده( استاد دانشگاه تهران 

*حضور فعال در مستر کالس استاد آرش عباسی )آهنگساز(
ــالق  ــوش اخ ــده خ ــن نوازن ــرای ای ــت دارد. ب ــز فعالی ــز نی ــس روی می ــی تنی ــته ورزش ــا در رش محمدرض

ــم. ــربلندی داری ــروزی و س ــورمان آرزوی پی کش

محمدرضا الهی؛  رده سنی 16 تا 20 سال از مشکین شهر، نوبت دوم

Mohammad Reza Elahi
Age range 16 to 20 years from Meshkin Shahr:

Mohammad Reza Elahi was born in 2002. From the age of 4, he became acquainted with the world of music with 
the help of his father, Hassan Elahi, and at the age of 7 began to play piano professionally under the supervision of 
Master Behrouz Barzegar in Meshkin Shahr. The honors and artistic background of Mohammad Reza are as follows:
• Special Selection of Fajr Tranom Festival in Ardabil Province (2009)
• Second place in Shemsh Festival in Tabriz (2016)
• First place in the 7th Master Festival of Ardabil (1397)
• Attending Homayoun Khorram Festival in Tehran (1397)
• Participating in the Youth Music Festival of Garmoun (1398)
• Active presence in Master Class Ms. Jafarava (Bagherzadeh) Professor of University of Tehran
• Active presence in Master Class of Arash Abbasi (composer)
Mohammad Reza is also active in tennis. We wish victory and pride to him.
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از                     ،1382/9/28 متولــد  پنــاه«،  داور  »عرفــان 
9 ســالگی نوازندگــی پیانــو را زیــر نظــر خانــم 
ــرد.  ــاز ک ــران آغ ــرواتوار ته ــاوا در کنس کالرا بوکوچ
ــیقی  ــی در موس ــارات بزرگ ــون افتخ ــا کن ــان ت عرف
کســب کــرده اســت: راه یابــی بــه مرحلــه حضــوری 
فســتیوال Spivakof روســیه و دعــوت رایــگان 
ــال  ــکو در س ــه روز در مس ــدت س ــه م ــواده ب از خان
2016، کســب عنــوان تکنیکــی تریــن نوازنــده در رده 
ســنی نوجوانــان در فســتیوال برجومــی گرجســتان در 
ســال 2019، کســب عنــوان برتــر نوازندگــی در ســه 
ســال پیاپــی در مســابقات دانــش آمــوزی تهــران، 5 

ــوی کالرا و  ــتیوال پیان ــت در فس ــام نخس دوره مق
ــوی  ــنواره پیان ــوری جش ــه حض ــه مرحل ــی ب راه یاب
ــان داور  ــارات عرف ــال 2019 از افتخ ــن در س طنی
پنــاه اســت. اجــرای شــفاف، مطمئــن و کــم نقــص 
ــر  ــت تاثی ــن را تح ــنواره طنی ــت داوران جش او هیئ
ــوری  ــی و حض ــه نهای ــه مرحل ــرار داد و کار او ب ق
جشــنواره راه یافــت. بــا ایــن وجــود کــه عرفــان بــه 
ــا امســال  ــی اســت، ام لحــاظ تکنیکــی بســیار عال
رقبــای جــدی در رده ســنی خــود پیــش رو دارد کــه 
ــرای  ــود. ب ایــن رقابــت، دیدنــی و جالــب خواهــد ب
ــواده محترمــش بهتریــن آرزوهــا را داریــم. او و خان

عرفان داور پناه؛ رده سنی 16 تا 20 از تهران، نوبت چهارم

Erfan Davar Panah
Age range 16 to 20 years from Tehran

Zhina Rahimi Danesh
Age range 16 to 20 years from Rasht:

Born in sep. 2002, Zhina Rahimi Danesh started her career on music under the supervision of Pouya Saghari, 
and at the same time learned other aspects of music (Theory, Solfeggio and history) with Ali Ahmadifar at “Five 
Lines” school in Rasht. She was featured at several music festivals. Zhina has been active in educative concerts 
and artistic cultural competitions. With the works she sent to the tanin festival, she reached the final stage and 
will compete with her teammates at the presence of audience. Considering the proximity of six finalists in the 
age group of 16 to 20, this year we will have an exciting competition in this age range. We wish good luck to 
dear Zhina and her esteemed family.

Erfan Davar Panah, born in 2003, started playing piano at the age of 9 under the supervision of Mrs.Clara Bukuchava 
at the Tehran Conservatory. Erfan has so far won great honors in music: attending the Russian Spivakof Festival 
in person with his family for three days in Moscow in 2016, earning the most technical title in the teenage cate-
gory at the Georgia Brjumi Festival in 2019 and awarded the top three consecutive years at the Tehran Student 
Competition, the top five finalist at the Clara Piano Festival. His transparent, confident and flawed performance 
influenced the jury of the Tanin festival, and his work reached the final stage of the festival. Although he is techni-
cally excellent, this year there are serious competitors in his age range that will be spectacular. We wish him and 
his family the best of luck.

ــاغری« در  ــا س ــزد »پوی ــال 1392 ن ــو را از س ــی پیان ــد 1381/5/29  نوازندگ ــش«، متول ــی دان ــا رحیم »ژین
آموزشــگاه »پنــج خــط« شــهر رشــت آغــاز کــرد. همزمــان، علــوم مرتبــط بــا موســیقی را نــزد اســتاد »علــی 
ــی و  ــا در کنســرت های هنرجوی ــه شــد. ژین ــز رتب ــد جشــنواره موســیقی حائ ــر« ادامــه داد و در چن احمــدی ف
ــرای جشــنواره  ــا ب ــاری کــه ژین ــا آث ــال دارد. ب ــرورش حضــوری فع ــوزش و پ ــری آم مســابقات فرهنگــی هن
طنیــن ارســال کــرده بــود، بــه مرحلــه نهایــی راه یافــت و بایــد بــا همگروهــان خــودش بــه صــورت حضــوری 
رقابــت کنــد. بــا توجــه بــه نزدیکــی امتیــازات 6 نفــر راه یافتــه بــه مرحلــه نهایــی در رده ســنی 16 تــا 20 ســال، 
ــواده  ــز و خان ــای عزی ــرای ژین ــن رده ســنی هســتیم. ب ــز در ای امســال شــاهد رقابتــی جــذاب و هیجــان انگی

محترمــش آرزوی توفیــق و ســربلندی داریــم.

ژینا رحیمی دانش؛  رده سنی 16 تا 20 از رشت، نوبت سوم

Mohammad Amin Shaseb
Age range 16 to 20 years from Tabriz:

Mohammad Amin Shaseb is studying music at the Iqbal Azar Conservatory of Music in Tabriz. This musician of 
our country has been featured in various music festivals and has received 4 official certificates from Baku Music 
Centers. With the invitation of Baku Radio and Television to the world TV channel (Dunya TV Baku) performed 
his music which was very welcomed.
Mohammad Amin exclusively practices under the tutelage of Behrouz Barzegar at Barzegar Music School, which 
is a dedicated school for piano instrumentation. Cycling and swimming are Mohammed Amin’s interests, but he 
enjoys playing the piano and sometimes practices up to 2am!

»محمــد امیــن شاســب«، در هنرســتان موســیقی اقبــال آذر در تبریــز مشــغول بــه تحصیــل موســیقی اســت. ایــن 
نوازنــده خــوش اخــالق کشــورمان، در جشــنواره های مختلــف موســیقی حائــز رتبــه شــده و تــا کنــون 4 مــدرک 
رســمی از مراکــز موســیقی باکــو دریافــت کــرده اســت. بــا دعــوت رادیــو و تلویزیــون باکــو در کانــال دنیــا تــی 
وی Dunya TV باکــو بــه اجــرای برنامــه پرداخــت کــه بســیار مــورد اســتقبال قــرار گرفــت. محمــد امیــن بــه 
طــور اختصاصــی زیــر نظــر اســتاد »بهــروز برزگــر« در آموزشــگاه موســیقی برزگــر، کــه آموزشــگاه اختصاصــی 
بــرای ســاز پیانوســت، تعلیــم می بینــد. دوچرخــه ســواری و شــنا از عالئــق محمدامیــن اســت امــا بیــش از حــد از 

ــد.  ــن می کن ــا ســاعت 2 بامــداد تمری ــرد و گاهــی ت ــذت می ب ــو ل ــن پیان نواخت

محمد امین شاسب؛   رده سنی 16 تا 20 از تبریز، نوبت پنجم

Mohammad Ali Vashagh
Age range 16 to 20 years from Tehran

Mohammad Ali Vashaq is a good participant of this age group from Tehran. From an early age, he became         
interested in music with a toy organ. Then he used to play with a cheap keyboard, without a teacher just 
through the ear. In 2012, he met Mehrdad Bagheri, a piano teacher, and decided to pursue this art seriously. 
Buying a piano gave him a lot of motivation to practice better and more. Mohammed Ali will have his first expe-
rience performing on stage at the Third Tanin Festival. He will play a piece of Rachmaninoff and a piece of the 
Eagles band (Hotel California). We wish good luck to dear Mohammad Ali.

»محمــد علــی وشــاق« یکــی از شــرکت کننــدگان خــوب ایــن رده ســنی از تهــران اســت. او از دوران کودکــی بــا 
یــک ارگ اســباب بــازی بــه موســیقی عالقمنــد شــد. ســپس بــا یــک کی بــرد ارزان قیمــت، بــدون معلــم و بــدون 
نــت، بــا اســتفاده از گــوش خــود بــه نوازندگــی پرداخــت. در ســال 1391 بــا »مهــرداد باقــری« از معلمیــن پیانــو 
ــو در ایــن ســال  ــه طــور جــدی و حرفــه ای دنبــال کنــد. خریــد پیان آشــنا شــد و تصمیــم گرفــت ایــن هنــر را ب
انگیــزه زیــادی بــه او داد تــا بهتــر و بیشــتر از قبــل تمریــن کنــد. محمــد علــی اولیــن تجربــه اجــرای روی صحنــه 
خــود را در ســومین جشــنواره کشــوری طنیــن خواهــد داشــت. او قطعــه ای از »راخمانینــف« و قطعــه ای از گــروه 

»ایگلــز« را بــرای شــما خواهــد نواخــت. بــرای محمد علــی عزیــز آرزوی موفقیــت داریــم. 

محمد علی وشاق؛  رده سنی 16 تا 20 سال از تهران، نوبت ششم
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ــه  ــا ب ــوالی 1871 پ ــا« در اول ج ــوی »پرزین پیان
عرصــه وجــود گذاشــت. روزی کــه دو بــرادر، 
ــا« کارخــود  ــرت پرزین ــا« و »آلب ــوس پرزین »جولی
ــاز  ــان آغ ــورین« در آلم ــک »ش ــهر کوچ را در ش
ــرای  ــا«   را ب ــرادران پرزین ــام »ب ــا ن ــد. آنه کردن
شــرکت خــود انتخــاب کردنــد و بــه فــروش 
ــد  ــد، برن ــی بع ــد. اندک ــود پرداختن ــای خ پیانوه
پرزینــا یــک نــام آشــنا و معتبــر در سراســر آلمــان 
شــد . بســیاری از شــخصیت های سیاســی، ادبــی، 
هنــری و مشــاهیر آن زمــان، پیانــوی 
ــه: دوک  ــد، از آن جمل ــا خریدن پرزین
هلنــد،  ملکــه  اولنبــرگ، 
و  شــورین  حاکــم 
از  دیگــر  بســیاری 
بــه  هنرمنــدان 
موســیقی،  نــام 
داشــتن  کــه 
بــرای  برنــد  ایــن 
ــی  ــار بزرگ ــا افتخ آنه
می شــد.  محســوب 
ســال های  حــدود  در 
برنــد »پرزینــا«  میــالدی،   1900
در  پیانــو  تولیــد  کارخانــه  بزرگتریــن 
آلمــان بــود. امــروزه نیــز پرزینــا یکــی از بهتریــن 

برندهــای پیانــو در اروپــا و سراســر دنیاســت. 
بعــد از جنــگ جهانــی دوم، کارخانه پرزینا به شــهر 
»لنــزن« در آلمــان منتقــل شــد و بالفاصله توســط 
یــک ســرمایه دار اروپایــی بــه نــام »رونالــد بــول« 
ــرای  ــه دلیــل افزایــش تقاضــا ب خریــداری شــد. ب
خریــد پیانوهــای پرزینــا، در ســال 2003 کارخانــه 
جدیــدی در شــهر »یانتــای« چیــن افتتــاح شــد که 
زیــر نظــر متخصصیــن آلمانــی و بــا نظــارت رونالد 
ــت.  ــا می پرداخ ــای پرزین ــد پیانوه ــه تولی ــول ب ب
از  یکــی  پرزینــا  پیانوهــای  تحقیــق،  بــه 
ــت:  ــر دنیاس ــال حاض ــای ح ــن پیانوه محبوب تری
ــی،  ــیار عال ــن بس ــا، اکش ــن و زیب ــدای پرطنی ص
ظرافــت در ســاخت قطعــات داخلــی، طراحــی 
ــم در  ــدرت و تراک ــرد، ق ــه ف ــر ب ــا و منحص زیب
صدادهــی و خدمــات پــس از فــروش ویــژه، 
ــور  ــه ای و آمات ــدگان حرف ــه نوازن همــه و همــه ب
ایــن  کنــار  در  تــا  می دهــد  را  امــکان  ایــن 
پیانــو، از نوازندگــی و موســیقی خــود بیشــتر 
پیانــوی  خریــد  حــاال،  همیــن  ببرنــد.  لــذت 
ــد!  ــود بگنجانی ــده خ ــای آین ــا را در برنامه ه پرزین

با پیانوهای پرزینـا  بهتر بنوازیم

On July 1, 1871, Pérzina’s piano 
came into play. The day that two 
brothers, Julius Pérzina and Albert 
Pérzina, opened their shop in the small 
town of Schwerin, Germany. They 
chose the name “ Pérzina Brothers” 
for their company and sold their
 pianos . Shortly thereafter, the brand 
was a familiar and prestigious name 
throughout Germany. Many of the 

political, literary, and celebri-
ties of the time bought the 
Perzina pianos, including: 
Duke Olenberg, Queen of 

the Netherlands, the ruler 
of Schwerin and many 
other artists named 
for music, for whom 

it was a great honor.
In the 1900s, the brand
 “Perzina” was the largest 

piano factory in north 
Germany. Today, per-

zina is one of the 
best piano brands in 
Europe and around the 

world.                                                                      

After World War II, the factory 
was moved to Lenzen, Germany, 
and was immediately bought by 
a European Buisinessman named 
Ronald Bole. Due to increasing 
demand for Perzina pianos, a new
 factory was opened in Yantai, China, 
in 2003, under the supervision of
 German experts, and of Ronald Bole,
producing Perzina pianos.According 
to research, Perzina Pianos are of the most  
popular pianos in the world today: 
nice sonority and beautiful sound, 
excellent action, elegance in design, 
power and density in sound and
specialty and aftermarket  services
, all allows professional and amateur 
musicians to enjoy their music more. 
From now, incorporate Perzina 
Piano into your future plans!

Play Better on PERZINA Pianos!
A Brief History, edited by: Shahram Khoshsefat
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