تاالر وحدت
۱۸:۳۰

تاالر رودکی
۲۱:۳۰

۱۸:۳۰

سالن نیاور ان
۱۸:۳۰

۲۱:۳۰

۲۱:۳۰

سالن سور 
۱۸:۳۰

۲۱:۳۰

برج آز اد
۲۱:۳۰

چهار شنبه
پنجشنبه

بر ادر ان

ار  سمفونیک
صداوسیما

آرش امینی
سولیست :راف مورژا

خنیار ان مهر
بهزاد عبدی
نوید نوروزی

تکنوازی پیانو

نقش

وارتت نماد

آرپینه ایسرائیلیان

ستاره بهشتی

ار  پار س

ماهیما
حجت اشرفزاده
آرش جامع

ار  فر هنگ و
هنر

وارتت تار

ار  سمفونیک
تهر ان

(بین الملل)
لوکا آکینو  /تریو جز
ایتالیا

(بین الملل)

امیر شریفی
مجتبی عسگری

بامداد مشهد
ساالر مرتضوی
وحید تاج

همنواز ان وداد

جمعه
 ۲۵بهمن Feb 14 /

ناصر نظر

نادر مشایخی

کیارش داوودی
منصوره جمعهزاده

علی اصغر عربشاهی

همنواز ان فاخته

اقبال آذر

سبحان مهدیپور

 ۲۶بهمن Feb 15 /

یکشنبه
 ۲۷بهمن Feb 16 /

نصیر حیدریان

ر ستاک

سیامک سپهری

ر ستاک

سیامک سپهری

ُ
 میتاس

پلوان حمیداف
ترکمنستان

آربی بابومیان

ار  رتوریک

ُ
 اردیبهشت

رضا مریوند

نواردان

پویا محمدی
مهدی اصغرپور

حمید عسکری

(بینالملل)

جالل محمدی
زمان شکارچیان

علیرضا برنجیان

مهدی سواری
علی نیری

خنیار ان خیام

هاوار

ناصح بهرام بیگی
ناصر یاره

سهند بهادری

امید حاجیلی

بر ادر ان

آرش و مسیح عدل پرور

علی یاسینی

صمد برقی
مهدی تفکری منش

َاش

علیرضا اشرفپور

رضا بهر ام

رضا بهر ام

سرو خر اسان

آر ام جان

علی صحفی
مهدی محمدی

آوای تبری

تای و دئوتای

ُب َ
ند ِهش

۲۱:۳۰

میسان

خشایار پارسا

شنبه

۱۸:۳۰
آرش و مسیح عدل پرور

 ۲۳بهمن Feb 12 /

 ۲۴بهمن Feb 13 /

میالد نمایشگا

(بین الملل)
دوئت ز هیآونر
اتریش

(بینالملل)
جز بنفش

ضابط نبیزاده
آذربایجان

اتریش

نغمه ردان

بانگ نو

عزیز تنها
محمد قیوم امینی
امین قیومی

ژیار

هنر ستان موسیقی
دختر ان

وحید اسداللهی

محسن ابر اهیم ز اده

محسن ابر اهیم ز اده

مجید کالبی
ارشک زعفرانی

ُمقام چیلر

غفور امانیان

تنبور داالهو

خسروان

احسان انوریان
جاهد ملک زاده

تر انه

تورج امیرنظامی

امیرعباس گالب

ماکان

هوشنگ امیریان

دوشنبه
 ۲۸بهمن Feb 17 /

سهشنبه
 ۲۹بهمن Feb 18 /

گروه کوبهای و آوازی
ودا
سودابه سالم

(بین الملل)

فلوریان نواک
رسیتال پیانو
بلژیک

ار  چکاوک

آیشم

هور ان

رضا شایسته
مجید حسین خانی
سروش مظفری

بهروز قهاری
بامداد فالحتی

(بین الملل)
دوئت آکاردئون/
ساکسیفون

فستیوال موسیقی
معاصر تهر ان
ار  ز هی نیلپر
آنسامبل بادی

پیرانی/پاریزین
فرانسه

وارتت
خلیج فار س
امین غفاری

نتوس

کاوه میرحسینی

نوید گوهری

چهار شنبه
 ۳۰بهمن Feb 19 /

پنجشنبه
 ۱اسفند Feb 20 /

ار  ملی ایر ان
سهراب کاشف

مستان نو

پرواز همای

سرژیک میرزاییان

(ویژ ه بانوان)
نوشه

(ویژ ه بانوان)
و ماه
لیال جعفر پور

نیوشا بریمانی

چریکه سنه

(ویژ ه بانوان)
تیدا

(ویژ ه بانوان)
ستار ه قطبی

دوس

آرمین فریدی
هوشنگ بداغی

برگزیدگان
جشنوار ه نوای
خرم

(جشنوار ه جوان)
بخش دستگاهی
بخش نواحی

هنر ستان موسیقی
پسر ان

ر ها

مهدی تیموری

شیمشک

محمدحسین درابلو

آرون افشار

سیروان خسروی

آرون افشار

سیروان خسروی

شرمین زرنشان

(بخش ساز آواز)
آوای شفق
حسین ضروری

احسان عبایی
محسن حسینی

نسترن هاشمی
مهیار ُ
شادروان

ژاله احمدی
میثم شیخنژاد

مظفر شفیعی
هادی منتظری

محمود مخدوم
محمد عشقی

ترل خلیقی
فایضه کامیاب

اختتامیه

بهار ایلچی

عاشیقهای تبریز
حسن اسکندری

ر است موغام تبریز
شهریار صدیق
حسین صبا

وارنا

شب موسیقی
سیستان و
بلوچستان

آرین رسولی
نیما اخگر

(بین الملل)
ظافر یوسف
تونس

لیر ا

آرش هژیرآزاد

بهنام بانی

بهنام بانی

