Event Committee Meeting Minutes – Yalda Night November 2013
128-1055 Wilkes Ave., Caboto Centre
18:30 – 21:00
Present: Ms. Frouzandeh Shemirani, Mr. Arash Gharahmadani, Mr. Reza Bazzi,
Hamid Zahedi, Mr. Houshang Noubahar (arrived later).
Regrets: None



Call to order: 6:45.
Agenda to confirm/finalize the Yalda Night cultural content was approved

Regarding Yalda Poster
 The first draft of Yalda poster was presented to members
 Mr. Bazzi suggested to include the planet Venus ( )ستاره زهرهon the poster
Preliminary Program Content – Yalda Night:
 Upon arrival of Mr. Noubahar around 7:20 the following plans were
discussed and agreed on:
 در ابتدا خانم شمیرانی متنی را درباره برگزاری و تاریخ یلدا در شهرهای مختلف ادا خواهد کرد
 هندوانه و آجیل را فراهم خواهد کرد، سماور،  قلیان، آقای نوبهار بساط کرسی
  ترکی و لری) حضور خواهند داشت، کردی،کودکان با لباسهای سنتی (گیلکی
 آقای نوبهار لباسهای کودکان را تهیه خواهد کرد و خودش هم لباس رعیتی خواهد پوشید
 آقای قره مدنی و پسرش نیز وسایل نقاره زنی را فراهم کرده درطول برنامه نقاره زنی خواهند کرد
o Motion: Up to max. of $100 for the preparation of Yalda Korsi,
traditional nuts mix and watermelon could be spent by Mr. Noubahar
or Mr. Gharahmadani (Moved/Seconded/Carried)
  بو میدهد،  ذ ّرت و شاهدونه را در شیر خیس کرده، برنج، گندم،آقای نوبهار آجیلی متکمل از عدس
  آرش میتواند این مسئولیت را بعهده بگیرد،سر نیست
ّ اگر امکان تهیۀ آجیل برای آقای نوبهار می
 شعر آذری شب یلدا هم درطول برنامه اجرا خواهد شد
  فقط توسط یک خانم (خانم شمیرانی ویا خانم دیگری) هندوانه بایستی قاچ گردد، برطبق رسوم
  آیندۀ فصلهای آتی را پیش گویی میکند، آقای نوبهار از روی تخم و رنگ هندوانۀ قاچ شده
 آقای نوبهار داستانی را بطور نقالی ارائه خواهد کرد
  تهیه خواهد کرد، آرش پشتی و بالشی که برای کرسی الزم است
  خانم شمیرانی فال حافظی را میگیرد،بعداز اتمام نقالی و داستانسرایی
  آرش برنامۀ چیستانی را به اجرا میگذارد،در اتمام
 Mr. Reza Bazzi was assigned to take responsibility of the banquet and
guest/table arrangement
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 21:20. Next meeting would be in two week time
on second week of December.
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