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آلبوم های فريبرز الچينی منتشر می شود

هاي      آار؛ موسيقي  سال  ساز ) پـس از  7  يبرز الچيني   (آهنگ شيامگ  - فر پر
شر       جرا و منت شرده ا سال اخـير ايـران و جهـان را در     21 لوح ف عروف  50  م
مي آند . 15 لوح فشرده از اين مجموعه مربوط به موسيقي ايران و           6 لوح
به      آه           17 آلبوم آن نوروز امسال  ست  فشرده مربوط به موسيقي جهان ا

بازار مي آيد.

شامل       21 آلبوم الچيني در اين زمينه گفت: موسيقي ايراني اين مجموعه 
است آه 12 تا از آنها با نام بوي ديروز مجوز گرفته و تا عيد به بازار مي آيد.
شود . اين قطعات   فكر مي آنم بقيه قطعات نيز تا ارديبهشت ماه روانه بازار 
ها آثاري     سنتي و پاپ     50 سال اخير ايران است. البته تن شامل موسيقي 
ها را               آه پس از تنظيم آن آه قابل تنظيم براي پيانو بوده اند  انتخاب شده اند 

اجرا و ضبط آرده ام.

وي با بيان اينكه حدود   7 سال روي اين مجموعه آار آرده است، ادامه داد : اين مجموعه بيشتر رويكرد آموزشي دارد      
ها زمان برده است                         . آه بيشتر نت نويسي آن شود  ها منتشر مي  و به همين دليل تمام آلبوم ها همراه با آتابچه نت آن
ما معموال                            شده، ا ها منتشر  شده است، قبال اجرا يا نت هاي آن آه براي اين مجموعه تنظيم  قطعا برخي از قطعاتي 
يانو                           ساز پ يان  براي هنرجو ها  مام آن به ت ست و دسترسي  نده ا سيار پراآ آه در بازار است، آامل نيست و ب مواردي 

مقدور نيست. من سعي آرده ام تمام قطعاتي آه قابل تنظيم براي ساز پيانو هستند را در اين مجموعه بياورم.

شده و برخي از اين قطعات؛               سبك مدرن اجرا  آرد     : تنظيم اين قطعات به  الچيني درخصوص تنظيم اين قطعات اضافه 
آه                              جايي  تا  بدهم و  ها نظم  به آن آردم  سعي  ما  ند، ا ند بود هم داراي تمپوي آ برخي  ند و  ريتميك و داراي تمپوي ت

قطعات به من اجازه مي داد، تمپوي آنها را به هم نزديك آنم.

آرد        : اين مجموعه انتخابي از موسيقي نيم قرن         اين آهنگساز همچنين درخصوص قطعات خارجي اين مجموعه عنوان 
شود                . موسـيقي هـاي معـروف جهـان مثـل     : love story و مي  شر  خاطرات طاليي منت نام  با  ست و  هان ا شته ج گذ
ها                   نت آن شده و همراه با آتابچه  شود     . در اين مجموعه هم، آثار خوب و معروف انتخاب  شامل مي  godfather نيز را 
كر              شود و ف ست،    5 آلبوم همراه با آثار ايراني نوروز منتشر مي  شامل       6 آلبوم ا آه  شود    . از اين مجموعه  منتشر مي 

مي آنم بقيه آنها در شش ماهه سال آينده تكميل و روانه بازار شود.

مدت                              براي  هم  ها  يد آن شده گقت خر يداري  ها خر سازان آن عات از آهنگ ين قط آپي رايت تمام ا الچيني با بيان اينكه 
مان            ها ز با آن شد            . دسترسي به آهنگسازان و مكاتبه و تعامل  آوتاه، تيراژ محدود و براي تنظيم و اجراي خودم انجام 

زيادي از من گرفت و بخش مشكل آار بود.

آرد : اين دو مجموعه؛ دسترسي عالقه مندان را به         50 سال موسيقي جهان و   آهنگساز مجموعه پاييز طاليي اضافه 
آه به              ها فراهم مي آند  آم نظير است        . همچنين اين امكان را براي آن نت هاي آنها فراهم مي آند آه از اين جهت نيز 

مقايسه موسيقي ايران و جهان بپردازند و اين نكته را دريابند آه چقدر ملودي اين دو موسيقي به هم نزديك است.

گفتني است، شرآت ايران گام انتشار اين مجموعه را برعهده دارد.
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