
زمان:  یکشنبه ۱۸ نوامبر  ۲۰۱۸ 
گردهمائی :  ساعت ۵ و نیم  بعد از ظهر  (پذیرائی با چای، قهوه و شیرینی)

تلفن اطالعات:   240.428.8337 شروع سخنرانی: ساعت ۶ بعد از ظهر

Montgomery College - Rockville
TC (Technial Center), Room #136

51 Mannakee Street, Rockville, MD 20850
Direction from 355 (Hungerford Drive): 

N. Campus Drive, Park at Lot #9 (across from Technial Center)

Damavand Cultural Foundation
Damavand@DamavandCulturalFoundation.org

www.DamavandCulturalFoundation.org

بخش نخست: سخنران
برنامه ماه نوامبر  ۲۰۱۸ (آبان ماه ۱۳۹۷)

باتوجه به هزینه برگزاری برنامه ها در صد و یکمین جلسه هیات مدیره تصویب شد که ورودیه منظور شود: اعضاء: ۳ دالر ـ مهمانان: ۵ دالر

اجرای موسيقی
اصیل ایرانی

سه تار: بهراد توکلی
تنبک: دکتر علی فاطمی 

آواز: مهندس حسین کشاورز

«موسیقی ایرانی: از سنت تا مدرنیته»

بنیاد فرهنگی دماوند
(بنیاد غیر انتفاعی)

بخش دوم:  موسیق

سخنران: بهراد توکلی
بهراد توکلی دانش آموخته رشته موسیقی از دانشگاه تهران است. او نواختن سه تار را در محضر محمد رضا 
لطفی استاد فقید موسیقی سنتی ٓاموخته و امروز یکی از نوازندگان چیره دست این ساز شمرده می  شود. از میان  
تجربیات کاری او می توان به تدریس موسیقی در فرهنگسرای هنر ارسباران، سرپرستی ارکستر سازهای ملی، 
مدیریت گروه خورشید به سرپرستی مجید درخشانی و مدیریت برنامه های استاد لطفی اشاره کرد. از او بیش 
از پنجاه مقاله تخصصی در حوزه موسیقی و فرهنگ شناسی و یک ٓالبوم تک نوازی سه تار زیر عنوان «کوچ» 
انتشار یافته است. ٓاقای توکلی تمامی گوشه های ردیف میرزا عبداهللا، موسیقیدان پیش کسوت، را در صد و 

هشتاد برنامه تدریس و تحلیل کرده است. وی تا کنون در بیش از هشتاد کنسرت به عنوان نوازنده، سرپرست 
و مدیر گروه در داخل و خارج ایران شرکت داشته و در سال ۲۰۱۸ چهار سخنرانی در دانشگاه مریلند زیر عنوان 

«ٓاسیب شناسی صد سال تعامل سنت و مدرنیته در عرصه موسیقی ایرانی» ایراد کرده است. 


