Event (Yalda Night) Committee Meeting Minutes –December 9, 2013
128-1055 Wilkes Ave., Caboto Centre
18:30 – 21:00
Present: Ms. Frouzandeh Shemirani, Mr. Arash Gharahmadani, Mr. Houshang
Noubahar, Ms. Fahimeh Saiedi-Amjad, Mr. Khashayar Kamrouz, Ms. Mitra Tirandaz,
Hamid Zahedi,
Regrets: Mr. Reza Bazzi
Call to order: 6:45.
Agenda: to confirm/finalize the Yalda Night cultural content




)مسئولیتهای قبل از شب یلدا( Pre-Event Responsibilities
 Mr. Noubahar is to buy a watermelon and a couple of pomegranate
آقای نوبهار یک هندوانه و چند انار برای روی کرسی تهیّه کرده اند o
 Mr. Gharah-madani is to prepare mixed nuts
آقای قره مدنی آجیل مخلوط را تهیّه خواهند کرد o
 Mr. Noubahar is to prepare a text about the history of Yalda
آقای نوبهار متنی را دربارۀ شب یلدا آماده خواهد کرد که توسط خانم نوبهار قرائت خواهد شد o
 Mr. Noubahar will provide Korsi and the cover blankets
آقای نوبهار بساط کرسی و لحاف را فراهم خواهد کرد o
 Mr. Gharah-madani will provide large pillows for back support
آقای قره مدنی پشتی الزم برای بساط کرسی را فراهم خواهد کرد o
 Mr. Noubahar will dress in traditional clothes and have clothes for a couple of
school children
آقای نوبهار لباس سنتی خواهد پوشید و لباسهای سنتی بچه گانه برای چند دانش آموزدارد o
 Mr. Shemirani will prepare Hafez poetry
خانم شمیرانی فال حافظ تهیّه خواهد کرد o
 Khashayar will purchase the extra watermelon for distribution to
children/guests
 Hamid will pick up the extra speakers and wireless microphone
 Mitra will purchase more door prizes and prepare them
):محتوی برنامه و زمان بندی( Program Content Timeline – Start @7:30
در ابتدا خانم نوبهارمتنی را درباره برگزاری و تاریخ یلدا قرائت خواهد کرد ( 5دقیقه) تا  50:5
آقای نوبهار برنامۀ کرسی نشینی ( 0:دقیقه) را اجرا خواهد کرد تا  5005
کودکان با لباسهای سنتی (گیلکی ،کردی ،ترکی و لری) حضور خواهند داشت o
آقای نوبهار لباس رعیتی خواهد پوشید و لباسهای کودکان رانیز تهیه خواهد کرد o
برطبق رسوم  ،فقط توسط یک خانم (خانم شمیرانی) هندوانه بایستی قاچ گردد o
آقای نوبهار از روی تخم و رنگ هندوانۀ قاچ شده  ،آیندۀ فصلهای آتی را پیش گویی میکند o
آقای نوبهار داستانی را بطور نقالی ارائه خواهد کرد o
شعر آذری شب یلدا هم درطول برنامه اجرا خواهد شد o
آقای قره مدنی ادامۀ برنامۀ کرسی نشینی را ادامه خواهدداد ( 0:دقیقه) تا  50:5
پسران آقای قره مدنی برنامه نقاره زنی را اجرا خواهند کرد o
در اتمام ،آرش برنامۀ چیستانی را به اجرا میگذارد o
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خانم شمیرانی فال حافظ را اجرا میکند ( 5دقیقه) تا 00::
برنامۀ دانش آموزان مدرسه فارسی شامل موارد ذیل ( 0:دقیقه) تا 000:
اجرای شعر ای ایران o
اجرای آهنگ انار o
اجرای قرائت دکلمه توسط سینا حاجی احمدی o
اهدای لوح تقدیر o
سخنی کوتاه از طرف خانم امینیان و گزارش کوتاهی توسط میترا ( 5دقیقه) تا 0005
سروشام و صرف شام ( :5دقیقه) تا 5005
رقص و پایکوبی تا آخر شب همراه با قرعه کشی جوایز هر  0:و یا  :5دقیقه








Other:
It is anticipated that the above program to begin by 7:30 and end by 8:30 or
8:45
Meeting was adjourned by 20:20.
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