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٢٧/٣ – ٢٠٢٢ڕۆژی جیهانیی شانۆ    

 

 
 / ئەمریکا پیتەر سێاڵرس یایۆگرافب

 دەرهێنەری شانۆ و ئۆپێرا و ڤیستیڤاڵ
 
 

 Kurdish/ Sorani                                                                          کوردی / سۆرانی

 پیتەر سێاڵرس

 دەرهێنەری شانۆ و ئۆپێرا و ڤیستیڤاڵ

ۆی هەب ەک ەیەرەنێرهەودەئ کا،یمرەئ ی ایانڤلینسێپ رگ،ۆتسبیپ  یکبوویداەل رسێاڵس رەتیپ
 و ستیب ەیدەس یقایسۆم ۆب یکانەاریشنێپ ك،یکالس ۆب ەوییەکانەنێانهۆڕو گ شقەرمەس ەکردنڤەاڕ

  ەب یناوبانگ  ،داەناواز یندەرمەو هون رەنێداه كەڵێمۆک ەڵگەل یکانەشەهاوب ەژۆو پر رخەهاوچ

 یو کار ڵراۆم  ەگوزارشتکردن ل دەکەن بۆ رەهون یتواناجەخت لە  یکانەکار .ەوۆب واڵب هاندایج    
 .یتیەەاڵمۆک

 ڵیایڤستڤی را،ەنگلتیئ ەییوەتەن یراێپۆئ ندا،ۆڵەه ەییوەتەن یراێپۆئ یکانۆشان رەسەل یراێپۆئ
و  رگێسالسب ڵیایڤستڤیو  سیپار ەییوەتەن یراێپۆ. ئۆکاگیش یکیریل یراێپۆئ نس،ۆڤەپر نەکسێئ
 .ەکردوو شینما ترینێشو ندانەچ

 کسونی: نەوانەل ،ەکردوو دا"مزەئاد نۆج" رەزۆمپۆک یکار چەندین یدروستکردن ەل یهاوکار رسێاڵس
 یژاواڕۆ یتر و کچان ەیکییەمار ێیپەب لینجیئ ك،یمۆتەئ رۆدکت ،ۆنین ر،ەفۆنگهیکل یرگەم ن،یچ ەل

 ینانێمهەرهەب ییرشتەرپەسۆ" اهیسار ایکا" یکانەئاواز ەل رگرتنەسوودو ەبهەروەها آ. یتوونڵئا
 (L’Amour de loin, Adriana Mater, Only the Sound Remains) ەکردوو یکانەکار ەل كێندەه
 فراوانتر کرد. ێینو یراێپۆئ ەیریخەز ەک

 ەل "  Doctor Atomic"  ێینو یکێنانێمهەرهەب ەبوون ل یتیبر كێپاندام شێ، پ یشیتر یکانەژۆپر
 Festival D’Automne"  ڵیایڤستڤی ۆب یڤیێر"اڤ وداڵک" "یسۆکیرنەپۆک" یشینما ،ێسانتا ف یراێپۆئ

(Paris) "، ی" نانێمهەرهەب هاەروەهIdomeneo  رگێزبڵسا ڵیایڤستڤی ۆب زارتۆم "ی. 
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 ۆب ینانێرهەدانا و د ی..." ییەن ەییشیمەه رۆز ەیەستەج مەئ" یلمیف یدا پالن٢٠٢٠ ییتاۆک ەل
لە تێکستی  یسوود ەو ،ییهانیج یکیپاندام رەرامبەبوو ب كێکردارەرچەپ كەو ەلمیف مەکرد، ئ
 . )تێکستێکی بوداییە / و.ك( رگرتبووەو یرتیماالکڤی یسوترا

 ەب ەمەرهەب مەئ ،" Le Roman de Fauvel"  یشکردنینما ەل نیتیبر یداهاتووش یکانەمەرهەب
. تێبەد ی"باەب نینجامەب" نشاێکوێس ەیستەد یرەدروستک وزیك وم یزانا ەڵگەل یشەهاوب

ئەم  یکۆریچ ،"Tristan und Isolde"  رسێاڵس ەیکەناودار ەمەرهەب ۆب ەكەیەوەنکردنەژۆن
و  "الڤیۆ یڵب" ندانەرمەهون نیەالەل ەک ەوەتەکراو شنترڕۆو  ترڵقوو یەاڵبا یۆدڤی ەکار وەببەرهەمە 

و  رەئاوازدان نیەال ەل قایسۆم ەڵگەل " meditations for Josephine"  ەدروستکراو ەو"نوا ڵرێپ"
 .تێکرەد شەشکێپ ەو"ەکۆبول ایجول" هاوتاێب یژێنگبەد نیەالەو ل ێ"رۆس شاونیتا" ردارێئام ەفر

 

 

و  ١٩٩٠ سۆنجلەئ سۆل ڵیایڤستڤی ،ەوانەل ،ەبردوو ەوەڕێب ییرەهون ڵیایڤستڤی نیندەچ رسێاڵس
کراوند  وین ڵیایڤستڤی ییرەهون یرەنێهەرد دا٢٠٠٦ ە. ل٢٠٠٢ دیێاڵئاد ییرەهون ڵیایڤستڤی ،١٩٩٣

 یباکگراوند نەخاو یرەنێزرمەدا ەو شتووەیگێپ یندانەرمەهون ڵەایڤستڤی وەئ ۆبوو، ب پۆه
ئارت و  ڵژواڤیو  لمیو ف سەماو  ۆانشو  قایسۆم یکانەشەب ەکرد تا ل شتێبانگه یاوازیج یلتوورەک
. ڕێکخرا زارتۆم یبوون کیداەل ڵەیسا ٢٥٠ یادی ۆب شەمەئ ن،ەدروست بک ێنو یکار دایناسازیب

 . بوو ٢٠١٦ یجاۆئ یکیموز ڵیایڤستڤی ییقیسۆم یرەنێرهەدهەروەها

 مانەه ەا،لیرنۆفیکال ۆیزانک ییانیج یلتوورەو ک رەهون یشەب ەل ەارید یکێرۆسێفۆپر سرێاڵس
 یلمیف ڵیایڤستڤی ێیجەشتین یرەکخڕێ ،ەسیۆثۆب ەیمانگەیپ یرەنێزرەدام یرەبەوەڕێب ۆزانک

 ینازناو ەوکایمرەئ ڵکایموز نیەالەو ل ەناوێستهەدەب یزیپرا كیموز الرۆپ یگرنگ یتەاڵ. خەدەیلورێت
 .ەخشراوەب ێپ ڵیسا یندەرمەهون

 گرووپی شانۆی سکای، دەرهێنەری هونەریی ڕزگار حەمە ڕەشیدوەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە لەالیەن 
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