
ساعت اجراساعت اجرانام گروهموضوع برنامهمکانشهرستانتاریخردیف

20دو نوازی  کامکار و  قربانیموسیقیتاالر هنرآباده اسفند123

نمایشگاه نقاشیهنرهای تجسمینگارخانه هنرمندان ارسنجانارسنجان اسفند28 تا 20از 2

16:30نمایش سوسک و پرینمایشتاالر ارشاد ارسنجانارسنجان اسفند21 تا 20از 3

19موسیقی گروه سارنگموسیقیتاالر ارشاد ارسنجانارسنجاناسفند 423

10تجلیل از هنرمندانتجلیلاداره فرهنگ و ارشاد اسالمیاستهبان26  اسفند 5

9نمایشگاه عکسهنرهای تجسمیخانه مقدساستهبان اسفند29 تا 20از 6

9کارگاه فیلم و عکسکارگاهانجمن فیلم و عکساستهبان فروردین13 تا 1از 7

18نمایشگاه عکسهنرهای تجسمیخانه مقدساستهبان فروردین17 تا 1از 8

9حراجهنرهای تجسمیخانه فرهنگاستهبان فروردین20 تا 1از 9

نمایشگاه هفت سینهنرهای تجسمیآفرینش اقلید اندیشهسرای هنر و اقلید اسفند29 تا 20از 10

16عصر شعرادبیمجتمع فرهنگی و هنری اقلیداقلیداسفند 1121

21«پارادایس»اکران فیلم سینماییفیلمسالن اداره فرهنگ و ارشاد اقلیداقلید اسفند24 تا 20از 12

19تجلیل از فعاالن فرهنگ و هنرتجلیلسالن اداره فرهنگ و ارشاد اقلیداقلیداسفند 1322

اجرای نمایش خیابانی بابافیروزنمایشمیدان شهدای اقلیداقلیداسفند 1427

16:30شعر و ادب شکوه شعرادبیکتابخانه عمومی سوریانبوانات25 اسفند15

19شعر وادب آوای مهر حسامیادبیحسینیه مرکزی –شهر حسامی بواناتاسفند 1627

15نمایشگاه مهر آیینهنرهای تجسمینگارخانه پرنیانبوانات اسفند29 تا 27از 17

15نمایشگاه مهر آیینهنرهای تجسمینگارخانه پرنیانبوانات فروردین7 تا 1از 18

16عمو نوروزنمایشپارک شهربوانات فروردین6 تا 3از 19

19کنسرت هنرمندان پاسارگادموسیقیکانون شهید فهمیدهپاسارگاداسفند 2025

15رونمایی از کتابکتابسالن ارشادپاسارگاد26 اسفند 21

10نمایش خیابانیشهر پاسارگادپاسارگاد فروردین221

10نمایشگاه کتابامام زاده حسینپاسارگاد فروردین232

10نمایش خیابانیباغ قوامپاسارگاد فروردین242

برنامه های نوروزی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس



ساعت اجراساعت اجرانام گروهموضوع برنامهمکانشهرستانتاریخردیف

10داستان نویسیکارگاهاداره خرامهخرامه اسفند2525

17ستاره فارسجنگ شادیسالن آمفی تئاترخرمبید20 اسفند 26

12گلستان خوانیادبیسالن آمفی تئاترخرمبید21 اسفند 27

جشنواره هفت سینهنرهای تجسمیصفاشهرخرمبید اسفند25 تا 23از 28

نمایش خیابانینمایشپارک سعدیخرمبید فروردین13 تا 1از 29

نمایشگاه هنرهای تجسمیهنرهای تجسمیپارک سعدیخرمبید فروردین13 تا 1از 30

17گروه پژواکجنگ شادیسالن آمفی تئاترداراب اسفند23 تا 21از 31

19شب شعر انجمن ادبی بارانادبیسالن آمفی تئاترداراباسفند 3223

8هنرهای تجسمینگارخانه اداره فرهنگ و ارشادداراب اسفند24 تا 21از 33

9جشنواره گلستان خوانیادبیسالن آمفی تئاترداراب21 اسفند 34

19آموزشگاه هنگامموسیقینگارخانه اداره فرهنگ و ارشادداراب21 اسفند 35

17جشن روز دارابجنگداراب فروردین366

18نمایشگاه هنرهای تجسمیهنرهای تجسمیمیدان اهللداراب فروردین13 تا 1از 37

18انجمن موسیقیموسیقیمیدان اهللداراب فروردین5 تا 1از 38

10جشن میالد امام علیجنگ شادیشهر مصیریرستم29 اسفند39

15گروه هنری سیکاجنگ شادیسالن سمیه مصیریرستماسفند 4023

8نمایشگاه عکسهنرهای تجسمیپارک شهروندرستم فروردین10 تا 1از 41

16جنگ شادیجنگسالن سمیه مصیریرستم فروردین18 تا 1از 42

16راه بی پایاننمایشسالن سمیه مصیریرستم فروردین5 تا 1از 43

16گروه تئاتر صبانمایشاداره سپیدانسپیداناسفند 4421

15:30گروه موسیقی نوای سپیدموسیقیاداره سپیدانسپیداناسفند 4522

16شاهنامه خوانیادبیاداره فرهنگ و ارشاد اسالمیسروستان22 اسفند46

نمایشگاه کتاب حبابکتابپارک آزادیسروستان29 اسفند47

نمایشگاه کتاب حبابکتابپارک آزادیسروستان فروردین13 تا 5از 48

18زندگی در تئاترنمایشسالن استاد هودیشیراز اسفند25 تا 15از 49



ساعت اجراساعت اجرانام گروهموضوع برنامهمکانشهرستانتاریخردیف

18ببعی و آش بربرینمایشسالن گالری دارماشیراز اسفند28 تا 1از 50

18گیرنده ناشناسنمایشمجموعه بامداد هنرشیراز اسفند23 تا 18از 51

1821کنسرت گروه ایوان بندموسیقیتاالر حافظشیرازاسفند 5221

1821(ویژه بانوان)گروه مشتاق بانوان موسیقیتاالر احسانشیرازاسفند 5324

1821احسان خواجه امیریموسیقیتاالر حافظشیراز اسفند25 تا 24از 54

1821گروه هامینموسیقیتاالر حافظشیرازاسفند 5526

9نمایشگاه عکس کنارهنرهای تجسمیبندر ریگفراشبند اسفند28 تا 23از 56

8نمایشگاه کتابکتابامام زاده شهیدفراشبند فروردین13 تا 1از 57

20پرده خوانینمایشپارک شهرفراشبند فروردین8 تا 5از 58

19:30اکران فیلم سینماییفیلمسالن اداره فرهنگ و ارشاد اسالمیفسا اسفند29 تا 21از 59

9نمایش خیابانی عمو نوروزنمایشباغ کدیوریفسا فروردین15 تا 1از 60

9نمایشگاه کتابکتابامام زاده اسماعیلفسا فروردین15 تا 1از 61

9نمایشگاه هنرهای تجسمیهنرهای تجسمیورودی شهرفسا فروردین15 تا 1از 62

19:30اکران فیلم سینماییفیلمسالن اداره فرهنگ و ارشاد اسالمیفسا فروردین20 تا 1از 63

8موسیقی خیابانیموسیقیباغ کدیوریفسا فروردین8 تا 1از 64

19گروه نسیمکارناوال شادیسطح شهرالر فروردین15 اسفند تا 20از 65

20علی شمس الهیکنسرت موسیقی پاپسالن ورزشی شهید تسلیمالرفروردین 667

917نمایشگاه کتابمجتمع هاللالر فروردین25 اسفند تا 25از 67

20اکران فیلمسالن سینما دیجیتالالر فروردین20 اسفند تا 20از 68

20نمایش کودکانه گروه نخستیننمایشتاالر فردوسیالر اسفند28 اسفند تا 18از 69

20موسیقی زندهموسیقیتاالر شهرخنج اسفند27 تا 26از 70



ساعت اجراساعت اجرانام گروهموضوع برنامهمکانشهرستانتاریخردیف

10نمایشگاه هنرهای تجسمیهنرهای تجسمیپارک کوهپایهخنج فروردین10 تا 1از 71

9نمایشگاه نقاشی رزازانهنرهای تجسمیسالن آفرینش های هنریفیروزآباد اسفند29 تا 21از 72

8نمایشگاه کتابکتابخانه فرهنگفیروزآباد اسفند21 تا 20از 73

20تجلیل از هنرمندانتجلیلتاالر هنرفیروزآباداسفند 7424

8دومین جشنواره تئاتر خیابانی فارسنمایشپارک ولیعصر، مدارس، میدان امامفیروزآباد اسفند22 تا 20از 75

17کارگاه شعر قاموسادبیسرای هنرفیروزآباد اسفند23 تا 21از 76

816نمایشگاه نقاشیهنرهای تجسمیگالری آفرینشمهر اسفند25 تا 20از 77

16مسابقه عکاسان کرانهنرهای تجسمیشهر گله دارمهر اسفند28 تا 20از 78

20جشن سال نونمایشاداره فرهنگ و ارشاد اسالمیمهراسفند 7929

19نمایش پردهنمایشاداره فرهنگ و ارشاد اسالمیمهر فروردین6 اسفند تا 28از 80

2022پارادیسفیلمتاالر هنرآبادهاسفند 8120

18شب شعر جشن سبزه هاادبیبومگردی عباسقلی خانآبادهاسفند 8226

11گروه نمایشی ترنمنمایشپارک شهرآبادهاسفند 8328

11گروه نماشی پوکارنمایشمیدان آزادیآبادهاسفند 8428

20اجرای گروه صبا و شورانگیزموسیقیتیمچه صرافیانآبادهاسفند 8528

19سیاه بازینمایشعمارت عباسقلی خانآبادهاسفند 8628

9نمایشگاه آیینی و سنتیهنرهای تجسمیعمارت درفشانآبادهفروردین 871

18اکران فیلمفیلمتاالر هنرآبادهفروردین 881

20اکران فیلمفیلمتاالر هنرآبادهفروردین 891

20(گروه بهار)دعوای خانوادگی نمایشتاالر هنرآبادهفروردین 9014

9:30جشنواره نامه ای به شهیدادبیتاالر مهرمرودشتاسفند 9122

20موسیقی سنتی دلنوازانموسیقیتاالر مهرمرودشت اسفند23 تا 22از 92

16نوروزانه انجمن بارانادبینگارخانه مهرمرودشتاسفند 9323



ساعت اجراساعت اجرانام گروهموضوع برنامهمکانشهرستانتاریخردیف

18رونمایی از آلبوم رضا زارعموسیقیخانه دفمرودشتاسفند 9424

8غرفه نمایش عروسکینمایشتخت جمشیدمرودشت فروردین13 تا 1از 95

8نمایشگاه کتابکتابتخت جمشیدمرودشت فروردین13 تا 1از 96

8نمایشگاه هنرهای تجسمیهنرهای تجسمیتخت جمشیدمرودشت فروردین13 تا 1از 97

8غرفه شادی کودکنمایشتخت جمشیدمرودشت فروردین13 تا 1از 98

8جشن آفتاب گردوننمایشتخت جمشیدمرودشت فروردین13 تا 1از 99


