
چهار شنبه
Feb 9بهمن / ۲۰

پنجشنبه

Feb 10بهمن / ۲۱

جمعه

Feb 11بهمن / ۲۲

Feb 12بهمن / ۲۳

یکشنبه

شنبه

Feb 13بهمن / ۲۴

دوشنبه
Feb 14بهمن / ۲۵

سه شنبه

Feb 15بهمن / ۲۶

جمعه
Feb 18بهمن / ۲۹

ارکستر صدا و سیما
آرش امینی

امیرحسین   سمیعی
ویژه شهید  سردار
قاسم سلیمانی  

ارکستر سمفونیک تهران
نصیر حیدریان

پدرام     فریوسفی

مانا
سیاوش ولی پور
مجتبی عسگری

شب  یوسف  فروتن
امیر شریفی

نکیسا
نوشین پاسدا ر

حسین علیشاپو ر

قوالی    نجم الدین
افغانستان

حیدر کاکی
(کرمانشاه)

یوسف باجالوند
    (لرستان)              

 سار
امیر تنگسیری
حجت شیروی

(آبادان)

هنرستان موسیقی
دختران

حجت اشرف زاده

رسیتال کالرینت و
پیانو

محمدعبد نیک فرجا م
هستی صفایی

  ارکستر چکاوک
رضا   شایسته

 مجیدحسینخا  نی
محمد   رضائیان افرو ز

نماد

تریو گیتا ر
  ستاره بهشتی

جواد  تابش
آصف  حبیبی

پریناز  حیدری  نژاد
 سیاوش  کشاورز  

سپهر  فرندی
مقامی ترکمنی

نوای سیمره
داالهو

بربط  هرمزگان

 حریر

 

ابراهیم  جرجانی
(گلستان)

                پامچال                      
امید نی نواز
(تربت  جام)

مرتضی کریمی فاتح پور
 (بندرعباس)

 محمودصادقی   ورگ
(خراسان شمالی)
سعدهللا نصیری

 (کردستان)

مهران غضنفر ی
لرستا ن

ویژه شهید سردار
قاسم سلیمانی

هوشنگ امیریا ن
(کرمانشا ه)

شب حسن کسایی
زمان خیری

شب فرامرز   پایور
رامین  صفایی

شب علی  اصغر  بهاری
حسام   اینانلو

ویژه  بانوان 
ستاره    قطبی
بهار    ایلچی

ویژه  بانوان
  نوشه

نیوشا  بریمانی

محمد  ابوذکری
ارسو  کازیموف

(هلند
نیکوالس  فن پوکه

پایکوب
سینا  ذکایی

کورش  مهربان

   دوئت  لیرا
آرش   هژیر  آزاد

یگانه  حسینی  نیا

اَوستا   آبی
داریوش  تقی  پور وحید اسدالهی

ویژه  بانوان
نهال

لیال  نجفی

پویا کالهی
شهرام مؤیدی

 دو نوازی  عود و کوبه ای
رسیتال  پیانومصر

شب غالم  حسین
 بیگجه  خانی   
قاسم  رحیم  زاده
کامبیز  گنجه ای

محمدعلی ذکریایی
محمد جهانی
 رندان مست
نیما پور فوالدی
مهرداد مرادمند

(اصفهان)

ندای تفتا ن
محمد ریگی پناه

(سیستان و بلوچستان)

سلمان سلیمانی
 یعقوب   تنها

(خراسان رضوی)

هادی  منتظری
 

همنوازان  صدرا
کسرا   منصور
 نوید  رحمانی

رسیتال  پیانو
نیما شناوری

 ویوا
محمد امین  عسگری

علی  دل انگیز

منظومه  یادها
ربکا آشوقیا ن

آواز  سپهر
بهمن فریادر س

وحید تا ج
   

نغمه گردان
احسان عبایی

سید   محسن حسینی

همیشه لحظه بارا ن
بهنام    ابوالقاسم
پوریا    اخوا ص

ارکستر رازو نیاز

ارکستر  ملی ایران

ساالر عقیلی

بردیا  کیارس
علی خدایی

مازیار ظهیرالدینی جیووانی  گوئیدی

ارکستر    پارسو آ
سید محمد  تنکابنی
احمد مقدسی زاد ه

ارکستر نغمه باران
علی امیرقاسمی

ایــتا  لیــا
ایــتا  لیــای  کوچک

تاالر   وحدت

18:3021:30

تاالر   رودکی
18:3021:30

فرهنگسرای   ارسباران

18:3021:30

سالن  دهلوی

21:30

سالن  نیاوران

18:3021:30

میالد  نمایشگاه

19:0022:00

علی زندوکیلی

ماکان

علی یاسینی

علیرضا طلیسچی

ناصر زینعلی

بهنام بانی

برادران

رضا بهرامرضا بهرام

برادران

بهنام بانی

ناصر زینعلی

فرزاد فرخ

علی یاسینی

ماکان

میثم  ابراهیمی

(آرش و مسیح)(آرش و مسیح)

اخـــــتـتـا    میـــــــــه

(

(

( (

(

(

(

(
(

(

))
)


