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سیوششمین جشنواره موسیقی فجر از فردا به صورت آنالین برگزار میشود

جشنواره در خانه

سیوششمین جشنواره موسیقی
فجــر تــا ســاعاتی دیگــر آغــاز
فرهنگ میشــود ،بزرگترین رویداد هنری
موسیقی ایران که بیش از سه دهه
از عمر آن میگذرد و شــاهد حضور بسیاری
از بزرگان موسیقی ایران بوده است.
امــا ایــن دوره از جشــنواره با رنــگ و بویی
متفــاوت میزبــان مخاطبــان خــود خواهد
بود و بــا اجرای برنامههای موســیقی بدون
حضــور مــردم و پخــش در بســتر فضــای
مجازی که بهصورت رایگان اســت ،تجربه
دیگــری را رقــم خواهــد زد ،اگرچــه ایــن
اتفاقــات بر کیفیت جشــنواره اثــر گذاره
نبــوده و از همــان ابتــدای کار و انتشــار
فراخوان با استقبال خوبی روبهرو شد.
اما در این دوره از جشنواره که از امروز 28
بهمن تا  4اسفند برگزار
میشود ،گروههای
مخــتــلــــف در
بخــشهــــــای
مــــو ســیــقــــی
دســتگــاهــــی،
کــالســــیــــــک،
نواحی ،بینالملل
و اجراهــای ارکســترال
شــرکت دارنــد و جمعاً 42
گــروه در جــدول جشــنواره
معرفــی شــدهاند و یــک

هزار و  800دقیقه موســیقی ضبط شــده را به
خانههای مــردم خواهند برند .اگرچه قبلتر
مســئوالن برگــزاری جشــنواره تمهیــدات
دیگری برای جشــنواره اندیشــیده بودند و با
توجه به وضعیــت تهران در شــرایط کرونا،
ســه ســناریو با رعایــت دســتورالعملهای
بهداشــتی طراحی شــده بــود اما ســامت
مــردم و هنرمنــدان اولویــت اول برگــزاری
جشــنواره بود و در نهایت تمامی اجراها به
پخــش در فضای مجــازی انجامیــد و اتفاق
دیگر جشــنواره سیوششــم موســیقی فجر،
تجلیــل از مقــام هنــری چنــد پیشکســوت
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کوتاه از
کرونــا

موســیقی ایران است؛ اســتاد حسن ناهید،
ملیحــه ســعیدی و مرحــوم احمدعلــی
راغب اســت .افزوده شــدن بخش رقابتی
به جشــنواره از نــکات متفاوت ایــن دوره از
جشــنواره اســت و امســال  52اثــر کاندیــد
جایزه باربد بوده و این رقابتها براســاس
ارزیابــی آلبومهای موســیقی طی دو ســال
گذشــته اســت که طبق نظر هیــأت داوران
آثار ارســالی در بخش موســیقی دستگاهی
و موســیقی نواحــی بســیار رضایتبخش
بوده اســت .بخش دیگــر جشــنواره جایزه
ترانــه و جایــزه رســانه و موســیقی اســت و
دومیــن تجربــه جشــنواره موســیقی فجــر
اســت .با اینکه کرونا تمام دنیــا را فرا گرفته
اســت این موضوع باعث نشــده که بخش
موسیقی بینالملل از جشنواره حذف شود.
این دوره شــش گروه از چهار کشور اتریش،
آلمــان ،ایتالیا و کوبا دراین دوره
از جشــنواره حضــور دارنــد و
تمامی اجراها بهصورت ضبط
شــده بــوده کــه البته دو
اجرا از آلمــان و ایتالیا
در ایــران ضبط شــده
است .بخش پژوهش
هــم در ســی و ششــمین
جشــنواره موســیقی فجر و با
حمایت یکی از شــبکههای
رادیویی برگزار میشود.

نــادر توکلــی معاون درمان ســتاد مقابله
بــا کرونا در اســتان تهران با اشــاره به اینکه
شــیب موارد بســتری شــده مبتال بــه کرونا
بــا کمــی افزایــش همــراه اســت ،گفــت:
متأســفانه طی  ۱۰روز گذشــته تعداد موارد
بســتری تجمیعــی در بیمارســتانهای
تهــران بــه نزدیک  ۲۰۰۰نفر رســیده اســت
و در بســیاری از بیمارســتانها افزایــش
موارد ســرپایی را هم شاهد بودهایم که این
موضــوع هم نگرانکننده اســت .همچنین
میــزان بســتریهای روزانــه حــدود  ۲۵۰تا
 ۳۰۰نفر است .ایسنا
ســعید نمکــی وزیــر بهداشــت ،درمان و
آمــوزش پزشــکی گفت:ایــران تــا ســه مــاه
آینده یکی از واکسنســازهای بزرگ جهان
در مقابله با کرونا خواهد بود.ایرنا
ســازمان حمایــت از مصــرف کننــدگان
روســیه موســوم بــه «روس پاترب نــادزور»
(دســت اندرکار امور مبارزه با بیماریهای
واگیــر) از ســاخت و ثبــت کیــت تســت
تشــخیص ویروس کووید  ۱۹انگلیســی خبر
داد کــه نخســتین کیت تشــخیص این نوع
بیماری در جهان است .ایرنا
آمــار مبتالیــان بــه ویــروس کرونــا در
امریــکای التین و حوزه کارائیب بیش از ۲۰
میلیــون و  ۲۱هزار تن و تعداد جانباختگان
بالغ بر  ۶۳۵هزار نفر گزارش شــده اســت.
بــا وجــود ایــن در  ۷روز اخیــر ،شــیوع ایــن
ویــروس در این منطقه فروکــش کرده و به
طــور میانگین روزانه حــدود  ۸۷هزار ابتال،
یعنی ۹درصد کمتر از هفته پیشین گزارش
شده است .خبرگزاری فرانسه
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