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آخرين اخبار  

 خــدمات رســانی اتوبوســرانی در 
ــا ســاعت    24 مـراکز پـرتردد شــهر ت

ادامه مي يابد

ــتي   ــدارك هويـ ــف مـ ــع توقيـ  رفـ
شهروندان

ــور   11دقيقه اي ــا حض ــس ب  ممفي
حدادي نيوجرسي را شكست داد

جه        شدن يك درصد بود  عملياتي 
بسـياري از مشـكالت ورزش را حـل   

مي آند

 افزايش50 هـزار بشــكه اي توليــد 
نفت

 معاون رئيس جمهوري آمريكا وارد     
سرزمين هاي اشغالي شد

 اگر تيم شاهين طبع يك پاي فينال
ما           قاتي  چه اتفا بود  بود مشخص ن

افتاد

فروردين  تا      15  صنفي  حدهاي   وا
پلمپ نمي شوند

ــازم   ــائيتي ع  رئيــس جمهــوري ه
آمريكا شد

فت نـواب رئيـس آميسـيون      مخال
ــذاري بهداشــت و   ــا واگ بهداشــت ب

درمان به بخش خصوصي

 اعـتراض شـوراي شــهر بــه قطــع   
درختـان يــك بــاغ دو هــزار مــتري در  

تهران

 اعتراض به واگذاري بخش آموزش
و بهداشت به بخش خصوصي

 توآلي:روش جديدي را پايه گذاري

موسيقي 50 سال گذشته ايران و جهان با اجراي فريبرز الچيني منتشر مي شود

شرآت فريبرز الچيني، موسيقي  50 سال گذشته ايران و جهان را آه خود به اجراي آنها پرداخته؛ توسط 
شر مـي شـود       . عيـد امسـال   17 آلبــوم از ايــن مجم شرده منت لوح ف بـازار مـي آورد  . ايــن مجموعــه در 21 

مي شود.

عروف        آار؛ موسيقي هاي م سال  پس از  7  ساز )  ایلنا : فريبرز الچيني   (آهنگ
يران و جهـان را در       21 لوح فشرده اجرا و منتشر مي آند        . خير ا سال ا  50
يران و             6 لوح فشرده   سيقي ا به مو مربوط  عه  15 لوح فشرده از اين مجمو
ــازار     مربوط بـه موسـيقي جهـان اسـت آـه       17 آلبـوم آن نـوروز امسـال بـه ب

مي آيد. 
شامل         عه  ين مجمو يراني ا الچيني در اين زمينه به ايلنا گفت        : موسيقي ا
به                تا عيد  ها با نام بوي ديروز مجوز گرفته و  آه     12 تا از آن ست  21 آلبوم ا
بازار مي آيد. فكر مي آنم بقيه قطعات نيز تا ارديبهشت ماه روانه بازار شود.
سنتي و پاپ   50 سال اخير ايران است. البته اين قطعات شامل موسيقي 

تنها آثاري انتخاب شده اند آه قابل تنظيم براي پيانو بوده اند آه پس از تنظيم آنها را اجرا و ضبط آرده ام. 
وي با بيان اينكه حدود   7 سال روي اين مجموعه آار آرده است، ادامه داد: اين مجموعه بيشتر رويكرد آم
همين دليل تمام آلبوم ها همراه با آتابچه نت آنها منتشر مي شود آه بيشتر نت نويسي آنها زمان برده اس
شده، اما معموال م ها منتشر  از قطعاتي آه براي اين مجموعه تنظيم شده است، قبال اجرا يا نت هاي آن
ساز پيانو مقدور ني ها براي هنرجويان  است، آامل نيست و بسيار پراآنده است و دسترسي به تمام آن

آرده ام تمام قطعاتي آه قابل تنظيم براي ساز پيانو هستند را در اين مجموعه بياورم. 
الچيني درخصوص تنظيم اين قطعات اضافه آرد: تنظيم اين قطعات به سبك مدرن اجرا شده و برخي از اين
آ ها نظم بدهم و تا جايي  آردم به آن سعي  و داراي تمپوي تند و برخي هم داراي تمپوي آند بودند، اما 

اجازه مي داد، تمپوي آنها را به هم نزديك آنم. 
خابي از مو عه انت ين مجمو آرد                : ا عه عنوان  ين مجمو خارجي ا عات  ين درخصوص قط ساز همچن ين آهنگ ا
گذشته جهان است و با نام خاطرات طاليي منتشر مي شود. موسيقي هاي معروف جهان مثل: الو استو
را شامل مي شود. در اين مجموعه هم، آثار خوب و معروف انتخاب شده و همراه با آتابچه نت آنها منتش
مجموعه آه شامل 6 آلبوم است، 5 آلبوم همراه با آثار ايراني نوروز منتشر مي شود و فكر مي آنم بقيه آنه

سال آينده تكميل و روانه بازار شود. 
الچيني با بيان اينكه آپي رايت تمام اين قطعات از آهنگسازان آنها خريداري شده، ادامه داد: اجراي تمام
400 هزار دالر هزينه داشت آه البته خريد آنها هم براي مدت آوتاه، تيراژ محدود و براي تنظيم و اجراي 

دسترسي به آهنگسازان و مكاتبه و تعامل با آنها زمان زيادي از من گرفت و بخش مشكل آار بود. 
سال م به           50  ندان را  عه؛ دسترسي عالقه م ين دو مجمو آرد          : ا ضافه  پاييز طاليي ا عه  ساز مجمو آهنگ
فراهم ها  براي آن ين امكان را  ين ا ست                   . همچن ظير ا آم ن نيز  آه از اين جهت  ها فراهم مي آند  نت هاي آن
مقايسه موسيقي ايران و جهان بپردازند و اين نكته را دريابند آه چقدر ملودي اين دو موسيقي به هم نزد

گفتني است، شرآت ايران گام انتشار اين مجموعه را برعهده دارد. 
عالقه مندان مي توانند براي شنيدن بخشي از اين قطعات مي توانند به آدرس:www.lachini.com مراجع

پايان پيام
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